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Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00
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Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas
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Des. João Ferreira Filho
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                        Plenário 02 - 14:00
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Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli
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Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
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Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado
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Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1298175 Nr: 7962-41.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA ROCHA CHECONE, GUILHERME 

RODRIGUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:22854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº:7962-41.2018.811.0041 – Código 1298175REQUERENTE 

(S):MARIA FERNANDA ROCHA CHECONEGUILHERME RODRIGUES DE 

ARRUDAADVOGADO (A):DRA. ROSIMERE DE LIMA FONSECA - OAB/MT 

22854/B (...)Posto isso, com fundamento no artigo 226, § 3° da 

Constituição Federal c/c artigos 1.723 e 1.726, ambos do Código Civil e 

artigo 810 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Foro Extrajudicial (CNGCE), HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

conversão da união estável em casamento de MARIA FERNANDA ROCHA 

CHECONE e GUILHERME RODRIGUES DE ARRUDA, pelo regime da 

comunhão parcial de bens, conforme requerido na inicial, tendo como data 

inicial o dia 20/12/2014 (vinte de dezembro de dois mil e quatorze), com 

alteração do nome da requerente passando a assinar o nome de casada 

de MARIA FERNANDA ROCHA CHECONE ARRUDA, conforme lhe faculta o 

artigo 1565, § 1º, do Código Civil.Fica cancelada a audiência designada 

para o dia 18/09/2018.Transitada em julgado a presente decisão, 

expeça-se mandado de registro de conversão ao Cartório de Registro Civil 

das Pessoas naturais, de Interdições e Tutelas da Sede Município e 

Comarca de Itu/SP (fls. 16) e ao Cartório de Registro Civil das Pessoas 

Naturais, de Interdições e Tutelas de São Miguel Arcanjo/SP (fls. 18), com 

as observâncias e prescrições normativas.Após cumpridas as 

determinações e satisfeita a pretensão, arquive-se os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo.Publique-se. Intime-se.Cuiabá, 11 de 

setembro de 2018.(assinado digitalmente)EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO 

DA SILVAJuíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA N°:

0724675-73.2018.8.11.0001 (Favor mencionar este número)

REQUERENTE(S):

 ANDRÉ GUIMARÃES LIRA

ADVOGADO(A):

 AURÉLIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA-OAB/MT7.103B

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de Taxa Judicial proposto por ANDRÉ 

GUIMÃES LIRA em benefício próprio, em relação à Guia nº 81009 sob o 

fundamento recolhimento indevido.

Da análise, verificam-se cumpridas as determinações cogentes.

Assim, DEFIRO o pedido de restituição referente à Guia nº 81009 

arrecadada no valor de R$ 663,52 (seiscentos e sessenta e três reais e 

cinquenta e dois 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, 13 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1023366-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA (AUTOR(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Credores (RÉU)

Outros Interessados:

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

CM ADMINISTRACAO JUDICIAL E PERICIAS LTDA - EPP (PERITO / 

INTÉRPRETE)

 

Visto. Sobre a manifestação da recuperanda (id 15152119), Ouça o 

Administrador Judicial, no prazo de 05 dias úteis. Sem prejuízo da 

determinação supra, intime-se a Caixa Econômica Federal para que 

manifeste sobre as alegações da devedora, no mesmo prazo, ficando, 

desde já, impedida de realizar novas retenções para amortização dos 

contratos, objeto do pedido. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004084-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIVINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ROGELIO MORAIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (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: 1000021-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

WAGNO LOPES PAIVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (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: 1035278-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARLLON KELVIN DENIZ MAGALHAES (REQUERENTE)

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar 

aos autos os documentos discriminados (id 13537656), sob pena de 

extinção e arquivamento. II – Após, intime-se a recuperanda e o 

administrador judicial para manifestação, no prazo comum de 05 dias úteis. 

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011243-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

GERCILENE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Visto. I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar 

aos autos os documentos discriminados (id 13537773), sob pena de 

extinção e arquivamento. II – Após, intime-se a recuperanda e o 

administrador judicial para manifestação, no prazo comum de 05 dias úteis. 

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1018647-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO (ADVOGADO(A))

MASON EQUIPAMENTOS LTDA. (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

JOAO PAULO FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO)

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Trata-se de Impugnação ao Crédito interposta por Mason 

Equipamentos Ltda por dependência aos autos da recuperação judicial de 

Escavasul Construções e Engenharia 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 o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021416-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCAMILLE VEICULOS LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO PAULO FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Trata-se de Impugnação Contra a Relação de Credores interposta 

por Locamille Veículos Ltda por dependência aos autos da recuperação 

judicial de Escavasul Construções e Engenharia 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 o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372244 Nr: 8973-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO THOME LTDA, 

LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INSTITUTO DE VIROLOGIA E 

APOIO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES, CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ 

LTDA, FERREIRA MELO LEÃO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GALESKI, ARQUIVOTECA - CENTRAL DE 

GUARDAS E DOCUMENTOS LTDA, BRUNO FERREIRA MELO LEÃO, JOSE 

EURIPEDES LEAO, DIOGO FERREIRA MELO LEAO, PRISCILA FERREIRA 

MELO LEÃO GOMES, MARLI PASINATO, MARIA OZANA DE SOUZA 

SILVA, SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA CAMPOS, 

APARECIDA JUVENTINA DE ABREU, DENISE RODRIGUES, JANAINA 

VIEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT, ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - 

OAB:9758, JOSE DE ALENCAR SILVA - OAB:7359/MT, KILZA GIUSTI 

GALESKI - OAB:8660/MT, LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228, 

LUIHANA PASINATO GOMES - OAB:20881/O, MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT, ROBER 

CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, Tony Vitor Santos de Souza - 

OAB:10.460/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 EDITAL

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca da 

decretação da falência da(s) empresa(s) LABORATÓRIO SÃO TOMÉ 

LTDA, LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INVIRUS INSTITUTO DE 

VIROLOGIA E APOIO LTDA, FERREIRA MELO LEÃO & CIA LTDA e CENTRO 

DE GENÉTICA SÃO TOMÉ LTDA, bem assim conferir publicidade à relação 

nominal de credores. Relação de credores: CREDORES 

QUIROGRAFÁRIOS: Ademir de Avila R$496.860,00, Amaro Cesar Castilho 

R$1.850,00, Antonio Carlos Moraes R$70.000,00, Ari Galesk R$60.138,33, 

Banco Finasa R$8.000,00, Banco Mercantil do Brasil R$1.700.000,00, 

Banco Panamericano R$19.000,00, Banco Sicoob R$66.282,54, Cemat 

Unidade Consumidora nº2939053 R$4.396,81, Claudio Stabile R$1.800,00, 
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Consalab Com. Imp. Ltda -EPP R$992,75, Consalab Com. Imp. Ltda -EPP 

R$847,87, Consalab Com. Imp. Ltda -EPP R$847,63, Consalab Com. Imp. 

Ltda -EPP R$992,46, Consalab Com. Imp. Ltda -EPP R$847.63, Consalab 

Com. Imp. Ltda -EPP R$992,46, Diego Contabilidade e Advocacia Ltda 

R$10.900,00, Elenita Pereira dos Santos R$25.000,00, Filinto Muller 

R$18.500,00, Gusman Materiais de Construção R$6.500,00, Jânio Viegas 

de Pinto - JVP R$160.000,00, João Paulo Calvo R$10.000,00, Labrinbras 

Comercial Ltda R$197.640,00, Labrinbras Comercial Ltda R$100.800,00, 

Mauro Calvo R$100.000,00, Odonto Plano de Saúde Odontológico Ltda 

R$3.700,00, Regional Factoring R$70.000,00, Reunilda Morgana 

R$20.000,00, Rumilton Queiroz das Neves R$13.000,00, Taleu Mohmound 

Omals - Dr R$50.000,00, Todimo Materiais de Construção R$3.500,00, 

Todimo Materiais para Construção R$22.000,00. Alexis Andrade Cerceau 

R$8.332,65, Alexis Andrade Cerceau R$100.000,00, Alfaplast Com. de 

Produtos para Laboratórios Ltda - ME R$800,00, Alfaplast Com. de 

Produtos para Laboratórios Ltda - ME R$800,00, Alfaplast Com. de 

Produtos para Laboratórios Ltda - ME R$125,00, Alfaplast Com. de 

Produtos para Laboratórios Ltda - ME R$180,00, Alfaplast Com. de 

Produtos para Laboratórios Ltda - ME R$125,00, Alfaplast Com. de 

Produtos para Laboratórios Ltda - ME R$180,00, Alfaplast Com. de 

Produtos para Laboratórios Ltda - ME R$1.600,00, Arquivoteca Central 

R$6.000,00, Banco do Bradesco S/A R$30.000,00, Dialab Diagnósticos 

S/A R$580,00, Dialab Diagnósticos S/A R$148,00, Genética Com. Imp. e 

Exp. Ltda R$1.040,00, Gráfica Print Ind. e Editora Ltda R$1.200,00, 

Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda R$437,04, Labsynth Produtos 

para Laboratórios Ltda R$371,12, Labsynth Produtos para Laboratórios 

Ltda R$240,10, Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda R$601,38, 

Postal Ind. Com. de Embalagens Ltda R$1.700,00, Reprografia Com. e 

Assistência Técnica R$320,00. Banco Real R$60.000,00, Banco Sicoob 

R$38.025,81, Cemat Unidade consumidora nº10235707 R$1.821,10, Labor 

Import Com. Imp. Exp. Ltda R$384,70, Medcomerce Comercial de 

Medicamentos e Produtos Hospitalares R$1.140,00, Medcomerce 

Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares R$2.740,00, Radio 

Real FM Ltda R$1.802,34, Radio Real FM Ltda R$1.786,55, Radio Real FM 

Ltda R$2.213,26, Silvana Tavares R$4.300,00, TV Gazeta Ltda 

R$7.509,77, TV Gazeta Ltda R$7.443,96, TV Gazeta Ltda R$7.377,54. 

Biologica Comercial Ltda R$994,00, Biologica Comercial Ltda R$1.226,50, 

Biologica Comercial Ltda R$1.226,50, Biologica Comercial Ltda R$1.620,00, 

Biologica Comercial Ltda R$1.620,00, Laboratório de Análises Clínicas 

Oswaldo Cruz R$15.000,00, Puriagua Purificadores de Água de Mato 

Grosso Ltda - ME R$589,34, Puriagua Purificadores de Água de Mato 

Grosso Ltda - ME R$589,34. Abex Equipamentos e Reagentes para 

Diagnóstico Ltda R$128,00, Abex Equipamentos e Reagentes para 

Diagnóstico Ltda R$1.678,00, Abex Equipamentos e Reagentes para 

Diagnóstico Ltda R$1.678,00, Abex Equipamentos e Reagentes para 

Diagnóstico Ltda R$1.747,00, Alka Tecnologia em Diagnósticos Com. Imp. e 

Exp. De Produtos Ltda R$2.535,94, Alka Tecnologia em Diagnósticos Com. 

Imp. e Exp. De Produtos Ltda R$2.715,05, Alka Tecnologia em Diagnósticos 

Com. Imp. e Exp. De Produtos Ltda R$1.316,56, Alka Tecnologia em 

Diagnósticos Com. Imp. e Exp. De Produtos Ltda R$3.749,50, Alka 

Tecnologia em Diagnósticos Com. Imp. e Exp. De Produtos Ltda 

R$1.649,48, Alka Tecnologia em Diagnósticos Com. Imp. e Exp. De 

Produtos Ltda R$2.073,92, Alka Tecnologia em Diagnósticos Com. Imp. e 

Exp. De Produtos Ltda R$229,30, Alka Tecnologia em Diagnósticos Com. 

Imp. e Exp. De Produtos Ltda R$1.107,60, Alka Tecnologia em Diagnósticos 

Com. Imp. e Exp. De Produtos Ltda R$229,30, Alka Tecnologia em 

Diagnósticos Com. Imp. e Exp. De Produtos Ltda R$606,91, Alka Tecnologia 

em Diagnósticos Com. Imp. e Exp. De Produtos Ltda R$1.392,61, Alka 

Tecnologia em Diagnósticos Com. Imp. e Exp. De Produtos Ltda 

R$2.398,22, Alka Tecnologia em Diagnósticos Com. Imp. e Exp. De 

Produtos Ltda R$993,41, Alka Tecnologia em Diagnósticos Com. Imp. e 

Exp. De Produtos Ltda R$2.163,07, Alka Tecnologia em Diagnósticos Com. 

Imp. e Exp. De Produtos Ltda R$612,88, Alka Tecnologia em Diagnósticos 

Com. Imp. e Exp. De Produtos Ltda R$993,38, Alka Tecnologia em 

Diagnósticos Com. Imp. e Exp. De Produtos Ltda R$902,45, Alka Tecnologia 

em Diagnósticos Com. Imp. e Exp. De Produtos Ltda R$2.163,07, Alka 

Tecnologia em Diagnósticos Com. Imp. e Exp. De Produtos Ltda 

R$33.859,07, CCR Mídia e Informática Ltda R$352,00, CCR Mídia e 

Informática Ltda R$161,00, Cristina Minami R$9.000,00, Dental Centro 

Oeste Ltda R$1.000,00, Dental Centro Oeste Ltda R$1.000,00, Dental 

Centro Oeste Ltda R$1.200,00, Dental Centro Oeste Ltda R$644,00, Dj 

Comércio de Formulários de Papel Ltda R$2.469,00, Erico Meirelles de Melo 

R$3.500.000,00, Instituto Hermes Pardini Ltda R$3.865,71, Instituto Hermes 

Pardini Ltda R$6.067,22, Instituto Hermes Pardini Ltda R$3.794,80, Instituto 

Hermes Pardini Ltda R$3.987,85, Instituto Hermes Pardini Ltda R$640,00, 

Instituto Hermes Pardini Ltda R$19.000,00, Jeferson B. Monteiro R$210,00, 

Lambda Gene Cell Ltda R$3.733,00, Marcelo Maia da Silva R$4.500,00, MS 

Diagnóstica Ltda R$471,70, MS Diagnóstica Ltda R$268,30, MS 

Diagnóstica Ltda R$135,50, UNIC - União das Escolas Superiores de 

Cuiabá R$2.300,00. CREDORES TRABALHISTAS: Adelice de Alvarenga 

Silva R$1.470,93, Alexandre Silva de Carvalho R$74.286,83, Ana Paula da 

Silva Santana R$624,92, Aparecida Juventina de Abreu R$38.542,77, 

Beatriz da Silva Moura R$600,00, Bruno Cesar da Silva Xavier R$600,00, 

Camila Mendes Soares R$1.104,00, Celia Maria Gonçalves Souza 

R$1.324,82, Deyvison Kassio Ferreira Bueno R$715,66, Eduardo Jose 

Ferraz de Oliveira R$2.795,00, Eduardo Rodrigo Alves Junior R$350,00, 

Eliane Hanze R$16.056,83, Elizete Nunes R$4.697,11, Fabiana Peres do 

Amaral R$3.000,00, Filomena Lopo Alves R$10.535,04, Gleice Cristina 

Santos R$2.707,07, Igor Phelipe Gardes Ferraz R$300,00, Jacira da Silva 

R$730,22, Janaina Vieira de Carvalho R$12.141,57, Jaqueline Jardim da 

Silva R$600,00,, Juscilene Maria dos Santos R$5.733,06, Juverson Junior 

da Silva Moraes R$600,00, Leandra Cristina Bonfim R$12.133,31, Lesinete 

dos Santos Pedroso R$7.136,37, Luciana Regina Lucas R$600,00, 

Luciana Tenuta Portela R$9.657,84, Luiz Fernando Freitas Cortês 

R$700,00, Marcela de Moraes R$4.520,00, Marcos da Silva Salgado 

R$12.666,66, Marcus Vinicius Eteves Avelino R$600,00, Maria Helena 

Costa Laranjeira R$2.852,69, Marilene Neves R$1.482,95, Marilucy dos 

Santos Silva R$9.500,00, Maristania da Silva Santana R$7.458,33, Mayara 

da Silva Yamamura R$840,53, Natalia de Sa Silva R$1.678,92, Renata 

Caroline Pereira Martins R$600,00, Sandra Regina Rodrigues Bonfim 

R$1.015,50, Suzana Versalli Cardoso R$2.279,08, Tania Benedita da Silva 

R$3.510,72, Vania Neves Mangabeira Leite R$10.256,09. Daffine Jardim 

Silva R$3.187,46, Giovanna Carvalho Magalhães R$320,00, Laudimar 

Maria de Souza R$7.865,81, Luciano Teixeira Gomes R$2.000,00, Rosana 

Rosa Oliveira R$20.878,95, Shayeny Kendy Berni R$3.187,38. Benedita 

Matildes da Silva R$8.261,81, Benedita Nicolina de Lima R$1.333,33, 

Denize Rodrigues Damasceno Meirelles R$50.356,18, Eliel Fernandes leite 

R$9.438,27, Javkeline Gonçalves Florenciano R$750,00, Jucelia Alves 

Rocha R$3.500,00, Leonardo Dias de Oliveira Campos R$48.289,30, 

Marcio Souza da Silva R$6.992,67, Maria Ozana de Souza Silva 

R$2.643,49, Marli Pasinoto R$24.548,19, Mauro Aurélio Albuquerque da 

Silva R$8.585,03, Roaldo Pedro Sampaio de Jesus R$7.202,52, Susan 

Katia Rueda da Silva R$31.606,95, Wagner Rodrigo da Luz de Lima 

R$25.000,00, Zenilde Ferreira da Silva R$4.000,00.

Despacho/Decisão: (...) ARQUIVOTECA – CENTRAL DE GUARDA DE 

ARQUIVOS E DOCUMENTOS LTDA, devidamente qualificada nos autos, 

através de seu patrono regularmente constituído, formulou em juízo pedido 

de CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL das empresas 

LABORATÓRIO SÃO TOMÉ LTDA, LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS 

LTDA, INVIRUS INSTITUTO DE VIROLOGIA E APOIO LTDA, FERREIRA 

MELO LEÃO & CIA LTDA, CENTRO DE GENÉTICA SÃO TOMÉ LTDA, em 

FALÊNCIA, com fulcro no art. 73, da Lei nº. 11.101/2005, alegando 

descumprimento de obrigação pactuada quanto ao pagamento de crédito. 

Aduz que o plano de recuperação judicial das recuperandas foi publicado 

em data de 03/11/2009, sendo agraciadas com desconto de 33% (trinta e 

três por cento), sobre o valor da divida que a empresa Laboratório São 

Tomé Ltda, detinha com a empresa ARQUIVOTECA, contando ainda com 

uma carência de 06 (seis) meses para inicio dos pagamentos, sendo que 

o débito foi ainda parcelado em 36 (trinta e seis) vezes (fls. 824), 

entretanto, ainda sim as recuperandas não cumpriram com nenhum 

pagamento, inobstante haver a requerente tentado receber seu crédito 

amigavelmente, a recuperanda em nenhum momento se dispôs a adimplir o 

débito incluso na recuperação judicial, como de igual forma não efetuou o 

pagamento dos valores referentes aos serviços prestados pós 

recuperação judicial. De igual forma a credora TV Gazeta, através de seu 

patrono, também noticia que as recuperandas honraram com as 07 (sete) 

primeiras parcelas previstas no plano de recuperação aprovado, 

entretanto, desde o mês de janeiro de 2011, encontra-se inadimplente, 

assim requer seja convolada em falência a recuperação judicial 

(fls.2602/2603). Por sua vez a empresa recuperanda Laboratório São 

Thomé Ltda e outros - em recuperação judicial, se manifestaram 

informando que a empresa ARQUIVOTECA concordou com a novação de 

seus créditos, entretanto, alegou que esta não compareceu na sede da 

recuperanda para receber seus créditos, nem tão pouco informou o 
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número da conta corrente onde poderia ser depositado o valor do crédito, 

impedindo assim o cumprimento do plano de recuperação judicial, tendo 

depositado o valor devido junto a conta única do Tribunal de Justiça, com o 

fito de formalizar o pagamento da referida credora, solicitando seja 

reconhecido o pagamento do crédito da credora ARQUIVOTEÇA, realizado 

mediante depósito judicial, posteriormente intimando a empresa credora 

(ARQUIVOTECA), para que efetue o levantamento do valor depositado. As 

empresas recuperandas manifestaram-se através da petição de fl. 

1609/1616, protocolizada em 29/11/2010, requerendo a juntada dos 

documentos contábeis referente ao período de 01/01/2009 a 31/08/2009, e 

o prazo de cinco dias para a juntada dos demais documentos. Quanto ao 

pagamento do administrador judicial registram que todos os esforços tem 

sido feitos para que se proceda com o pagamento do administrador 

judicial, objetivo que não tem sido alcançado por motivos alheios a vontade 

das devedoras, requerem ao final a redução dos honorários do 

administrador judicial. Por fim requerem o reconhecimento por este juízo do 

pagamento do valor do plano em relação à credora ARQUIVOTECA, 

intimando a mesma para indicar nos autos numero da conta corrente, 

banco e agência, onde poderá ser depositado os valores das parcelas 

convencionadas no plano de recuperação judicial. O escritório de 

advocacia ERS, que inicialmente patrocinava a causa das empresas 

recuperandas, renunciou aos poderes a ela conferidos. O novel patrono 

das empresas recuperandas manifestou-se nos autos nos seguintes 

termos: que o administrador judicial afirma que há divergência em relação 

aos valores apresentados pelo grupo de empresas recuperanda (fls. 

1278/1279), bem como registra que o organizador do plano de 

recuperação judicial declarou que as empresas recuperandas eram 

devedoras do Banco Mercantil do Brasil, no valor de R$ 1.700.000,00 (um 

milhão e setecentos mil reais), entretanto, o banco credor afirmou que não 

constava aquela dívida em seu banco de dados referente as empresas 

recuperandas, fato esse que atenuava consideravelmente a divida, 

ressaltando que através de simples calculo, extrai-se o valor de R$ 

2.547.506,84, para menos em relação ao “quinhão” descrito no plano de 

recuperação judicial. Solicitou ainda seja os honorários do administrador 

judicial fossem majorados para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Relata que já foram efetuados pagamentos no valor de R$ 254.053,48 

para credores trabalhistas e no valor de R$ 445.869,79 para credores 

quirografários. Aduzem, ainda, que a empresa principal – Laboratório e 

Genética São Thomé, vem enfrentando dificuldades no seu faturamento, 

em razão do processo de recuperação judicial, aliado ao fato de que 12 

postos de coleta foram desativados, e vários convênios desfeitos e/ou 

cancelados em razão de inadimplência. Requereu por fim: a) fosse 

recalculado o valor do plano de recuperação judicial, se responsabilizando 

pelo recalculo o departamento jurídico e financeiro das recuperandas, se 

assim for determinado; b) a adequação momentânea dos honorários do 

administrador judicial; c) a extensão do prazo para as recuperandas 

apresentarem os documentos contábeis requisitados pelo administrador 

judicial; d) manter as parcelas de pagamento da recuperação judicial; e) 

determinar a empresa arquivoteca a devolução de kits e demais 

complementos de exames realizados, que se encontram armazenados na 

referida empresa. Com vista dos autos o representante do Ministério 

Público manifestou-se as fls. 2592/2598, aduzindo que as recuperandas 

não tomaram nenhuma medida visando sanar as irregularidades 

apontadas nos autos, se limitando a quitar pequenas parcelas do montante 

dos débitos, atribuindo a terceiros a responsabilidade pelo não pagamento 

de algumas, manifestando, por fim, pela convolação da presente 

recuperação judicial em falência, frente ao descumprimento do plano de 

recuperação judicial e do aparente estado de pré-insolvência das 

recuperandas. Às fls. 2599/2601, a credora Aparecida Juventina de 

Abreu, informou que inobstante haver habilitado o seu crédito, não obteve 

êxito em receber nenhuma parcela que lhe é devida, apesar de tratar-se 

de crédito trabalhista, assim sendo requer o pagamento imediato das 

parcelas vencidas, sob pena de decretação da falência das empresas 

recuperandas. Requereu ainda a intimação das recuperandas para 

informar, nos autos, como vem sendo realizado o pagamento dos créditos 

referentes ao Fundo de Garantia por tempo de serviço – FGTS, sob pena 

de convocação da Assembléia Geral de Credores, visando formação de 

comitê para fiscalizar as contas e pagamentos dos débitos da 

recuperanda. Determinada a manifestação do administrador judicial sobre 

os pedidos de convolação da recuperação judicial em falência, o mesmo 

aduziu que os argumentos das empresas recuperandas de que tentou dar 

seguimento ao plano de recuperação judicial, não merecem prosperar, em 

razão das várias irregularidades cometidas pelas mesmas, destacando: 1) 

que não foram apresentados os documentos contábeis, ou seja: 

balancetes de 09/2009; balanço patrimonial encerrado do exercício de 

2009; balancetes mensais de todo período de 2010; balanço patrimônio de 

2010; balancetes mensal do ano de 2011, ainda que solicitado 

exaustivamente pelo administrador judicial, para se ter noção da situação 

das recuperandas. 2) 0 não pagamento dos honorários do administrador 

judicial; 3) a falta de pagamento correto dos credores, conforme aprovado 

e homologado no plano de recuperação judicial. Assim, comunga com os 

pedidos das credoras ARQUIVOTECA, TV GAZETA e do Ministério 

Público, de que não há outra alternativa se não a de convolação em 

falência da presente recuperação judicial. (...) CONVOLO em FALÊNCIA a 

presente RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e por conseqüência, DECRETO hoje, 

nos termos dos arts. 61, § 1º, 73, IV, e 94, III, "g", da Lei n. 11.101/05, a 

FALÊNCIA das empresas: a) LABORATÓRIO SÃO TOMÉ LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 02.101.908/0001-17, 

que tem como sócios as pessoas de JOSE EURIPEDES LEÃO, portador do 

RG nº 165.549 SSP/GO e CPF nº 043.555.581-15 e ELIETE DA GRAÇA 

FERREIRA LEÃO, portadora do RG nº 188.467 SSP/GO e CPF nº 

384.030.721-04; b) LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 05.789.708/001-97, 

que tem como sócios as pessoas de DIOGO FERREIRA MELO LEÃO, 

portador do RG nº 1.114.974-4 e CPF nº 708.744.251-15, BRUNO 

FERREIRA MELO LEÃO, portador do RG nº 1.114.970-1 SSP/MT e CPF nº 

708.745.571-00, PRISCILA FERREIRA MELO LEÃO, portadora do RG nº 

1.106.698-0 SSP/MT e CPF nº 000.721.211-90 e ERICO MEIRELLES DE 

MELO, portador do RG nº 383.145 SSP/GO e CPF nº 886.508.041-87; c) 

INVIRUS INSTITUTO DE VIROLOGIA E APOIO LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 05.149.140/0001-40, que tem 

como sócios as pessoas de DIOGO FERREIRA MELO LEÃO, portador do 

RG nº 1.114.974-4 e CPF nº 708.744.251-15, BRUNO FERREIRA MELO 

LEÃO, portador do RG nº 1.114.970-1 SSP/MT e CPF nº 708.745.571-00, 

PRISCILA FERREIRA MELO LEÃO, portadora do RG nº 1.106.698-0 SSP/MT 

e CPF nº 000.721.211-90, ERICO MEIRELLES DE MELO, portador do RG nº 

383.145 SSP/GO e CPF nº 886.508.041-87, RAFAEL MEIRELLES DE MELO, 

portador do RG nº 383.146-1 SSP/GO e CPF nº 882.374.601-97 e ELIAS 

MIGUEL DA PAIXÃO, portador do RG º 0692502-2 SSP/MT e CPF nº 

482.721.401-87; d) FERREIRA MELO LEÃO & CIA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 07.208.450/0001-13, que tem 

como sócios as pessoas de BRUNO FERREIRA MELO LEÃO, portador do 

RG nº 1.114.970-1 SSP/MT e CPF nº 708.745.571-00, e PRISCILA 

FERREIRA MELO LEÃO, portadora do RG nº 1.106.698-0 SSP/MT e CPF nº 

000.721.211-90; e) CENTRO DE GENÉTICA SÃO TOMÉ LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob nº 03.323.280/0001-67. 

que tem como sócios as pessoas de ELIETE DA GRAÇA FERREIRA LEÃO, 

portadora do RG nº 188.467 SSP/GO e CPF nº 384.030.721-04, DIOGO 

FERREIRA MELO LEÃO, portador do RG nº 1.114.974-4 e CPF nº 

708.744.251-15, BRUNO FERREIRA MELO LEÃO, portador do RG nº 

1.114.970-1 SSP/MT e CPF nº 708.745.571-00, PRISCILA FERREIRA MELO 

LEÃO, portadora do RG nº 1.106.698-0 SSP/MT e CPF nº 000.721.211-90. 

(...) b) O administrador judicial deverá imediatamente proceder a 

arrecadação dos bens e documentos e livros (art. 110), bem como a 

avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se 

encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 140), 

sendo que ficarão eles "sob sua guarda e responsabilidade" (art. 108, 

parágrafo único), podendo providenciar a lacração, para fins do art. 109, 

também do local onde se encontram os bens, ficando por ora, o 

administrador como depositário, quanto aos bens que se encontram nas 

suas áreas. c) Com relação aos livros deve o administrador judicial 

providenciar o seu encerramento e guarda em local que indicar. d) Fixo o 

termo legal (art. 99, II), nos 90 (noventa) dias, contados do pedido da 

recuperação judicial. e) Em relação a lista nominal de credores (art. 99, III), 

o edital do art. 7º, § 1º, da Lei n. 11.101/05, publicado o edital, os credores 

terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial 

suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados, 

caso já não estejam nos autos; f) Ordeno que as falidas apresentem, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, relação nominal dos credores indicando 

endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, 

se este já não se encontrar nos autos, sob pena de desobediência; g) 

Determino, nos termos do art. 99, inciso V, a suspensão de todas as 

ações ou execuções contra as falidas (empresa), ressalvadas as 

hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei; h) Proíbo a 
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prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens das falidas, 

sem autorização judicial e do Comitê de Credores (se houver) (art. 99, 

inciso VI); (...) l) Determino a retirada dos sócios da administração das 

empresa, e para tanto determino que o administrador judicial efetive o 

lacramento do(s) estabelecimento(s), observando o disposto no art. 109 

(art. 99, inciso XI), ficando consignada a total impossibilidade de 

continuação das atividades da falida; n) Expeça-se edital, nos termos do 

art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, devendo nele constar, 

quanto a relação de credores a que se refere o art. 7º, § 2º, da Lei n. 

11.101/05, que a mesma já foi publicada quando da recuperação judicial. 

(...) os credores que já apresentaram suas habilitações e/ou impugnações 

não necessitam, ao menos por ora, reiterá-las ou proceder novas 

habilitações e/ou impugnações. (...) Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Às providências.

Advertência: Os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentar diretamente ao síndico suas habilitações ou divergências 

quanto aos créditos supramencionados. Ficam ainda intimados os 

credores e terceiros de que foi nomeado como síndico o Dr. Ronimárcio 

Naves, advogado inscrito na OAB/MT sob o nº 6228, com escritório 

profissional sito na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n° 2368, sala 

1202, 12° Andar, Edifício Top Tower, bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

telefone (65) 3025-5058, e-mail falencia@rnaves.adv.br, site 

www.rnaves.adv.br/falencia, franqueando-se, por intermédio do aludido 

síndico, a consulta dos documentos atinentes às falidas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO OLIVEIRA 

CARILLI, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786112 Nr: 39997-64.2012.811.0041

 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: NEUSA TEREZINHA RINALDI, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILDA SUELY GOMES ALVES 

- OAB:4041-B, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

- OAB:9.246/MT

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIANA DE PAULA MOTTA, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ELIANA DE PAULA 

MOTTA, Telefone ( ) -. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar os sócios da falida Fitpel Comércio e Representações 

Ltda para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem -se nos autos.

Despacho/Decisão: Visto.I – Intimem-se as sócias da falida, por edital, 

para apresentar manifestação no prazo de 05 dias úteis.II – Após, 

intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.III – Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

parecer.Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

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, LIVIA MARIA 

MARTINIANO LACERDA, digitei.

Cuiabá, 27 de agosto de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1312131 Nr: 11427-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA, CONSTRUTORA 

E EMPREENDIMENTO GUAICURUS LTDA EPP, HOTÉIS GLOBAL S/A, 

GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA., ADVANCED 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, LORGA & MILEJEVS 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOTORANTIN CIMENTOS S/A, CARMO E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C., BANCO J SAFRA S/A, SALADINO 

ESGAIB, CONTAUD AUDITORES INDEPENDENTES EPP, NOVO SABOR 

REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA – ME, BANCO ECONOMICO S/A, 

FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB, CROACIA COMERCIO E 

LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO LTDA, ATIVA 

LOCAÇÃO LTDA, BRANEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 

MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA – ME, ESTRUTEC ENGENHARIA 

LTDA. – ME, SELOC LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP, STELMAT 

TELEINFORMATICA LTDA, SIEMENS LTDA, SH FORMAS, ANDAIMES E 

ESCORAMENTOS LTDA, JOHNSON CONTROLS – HITACHI AR 

CONDICIONADO DO BRASIL LTDA, CCB BRASIL – CHINA CONSTRUCTION 

BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A, PLUGMAIS DISTRIBUIDORA 

INFORMÁTICA E TELECONMUNICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3722, LUIZ CARLOS 

EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, ANA LUCIA DA SILVA BRITO - OAB:OAB/SP 286.438, 

ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA - OAB:101.346/SP, CAUÊ TAUAN DE 

SOUZA YAEGASHI - OAB:357590, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B, EDINÉIA SANTOS DIAS - OAB:OAB/SP 197.358, FABIO 

GONÇALVES ORTEGA - OAB:15.126/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, 

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3.561-A/MT, 

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, 

RENATO MELLO LEAL - OAB:160120, RICARDO HENRIQUE SAFINI 

GAMA - OAB:114072, THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:9634/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, VINICIUS 

BIGNARDI - OAB:12.901/MT

 Impulsionando os presentes autos, intimo o credor/interessado 

CARAMORI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, por intermédio de seus 

causídicos João Paulo Moreschi e Ricardo Turbino Neves, para, no prazo 

de 05 dias, regularizar a representação processual, juntando aos autos os 

atos constitutivos da referida pessoa jurídica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 372244 Nr: 8973-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DE LABORATÓRIO SÃO THOME LTDA, 

LABORATÓRIO GENOMA INVIRUS LTDA, INSTITUTO DE VIROLOGIA E 

APOIO LTDA, RONIMÁRCIO NAVES, CENTRO DE GENETICA SÃO TOMÉ 

LTDA, FERREIRA MELO LEÃO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI GALESKI, ARQUIVOTECA - CENTRAL DE 

GUARDAS E DOCUMENTOS LTDA, BRUNO FERREIRA MELO LEÃO, JOSE 

EURIPEDES LEAO, DIOGO FERREIRA MELO LEAO, PRISCILA FERREIRA 

MELO LEÃO GOMES, MARLI PASINATO, MARIA OZANA DE SOUZA 

SILVA, SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, LEONARDO DIAS DE OLIVEIRA CAMPOS, 

APARECIDA JUVENTINA DE ABREU, DENISE RODRIGUES, JANAINA 

VIEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:19.032, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10833/MT, ERICLEA APARECIDA DE SOUZA CAVALCANTE - 

OAB:9758, JOSE DE ALENCAR SILVA - OAB:7359/MT, KILZA GIUSTI 

GALESKI - OAB:8660/MT, LUCIANA TENUTA PORTELA - OAB:10.228, 

LUIHANA PASINATO GOMES - OAB:20881/O, MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - OAB:19032/MT, ROBER 

CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT, Tony Vitor Santos de Souza - 
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OAB:10.460/MT, WALDIR ROQUE PIAZZI DA SILVA - OAB:10767

 Impulsionando o feito, intimo o síndico para que providencie a publicação, 

na IOMAT e em jornal de grande circulação, do edital sobre a convolação 

da recuperação judicial em falência e lista de credores, no prazo de 05 

dias, com comprovação nos autos, sob pena de caracterização de 

desídia. Consigno que o referido instrumento convocatório encontra-se 

colacionado ao feito, além de ter sido encaminhado via e-mail.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1088702 Nr: 5579-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRABELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS 

LTDA ME, FRANCISCO HENRIQUE DANTAS PINTO ALENCAR, CLÁUDIO 

HEDNEY DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6.066/MT, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - OAB:20519-O, 

JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 

1.018, §1º, CPC/2015).

 II – Consigno que as informações prestadas, nesta data, através do Ofício 

n.º 42, foram encaminhadas pelo Malote Digital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1316349 Nr: 12255-54.2018.811.0041

 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: VALNEI DE OLIVEIRA TORRES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:OAB/MT 9764-A, RODRIGO RODRIGUES - OAB:2902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - OAB:18024/O, LUIZ 

CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para emitir parecer 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1146110 Nr: 29997-63.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHINA CONSTRUCTION BANK(BRASIL) 

BANCO MULTIPLO S/A - CCB BRASIL, RODOBENS CAMINHÕES CUIABA 

S.A, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO, BRB - BANCO DE 

BRASILIA S.A., CREDORES/INTERESSADOS, BIANCARDINI CANDIA & 

BRESSANE ADVOGADOS, DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, CROÁCIA LOCADORA DE MÁQUINAS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA, POLIMIX CONCRETO LTDA, AGRO 

FERRAGENS LUIZAO LTDA, LUMEGAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

SERMENGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, HOTEL S.G LTDA - ME, 

SABOR DA TERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, MT COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, DOUGLAS 

BARÃO JUNIOR, M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9.764-A, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLLON VINICIUS OLIVEIRA 

DA GAMA - OAB:20.289/MT, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - 

OAB:15.948/MT, Beatriz Melhem Della Santa - OAB:155.958/SP, 

CLAUDIA LOPES FONSECA - OAB:151.683-SP, CLEIDI ROSANGELA 

HETZEL - OAB:8.244-B/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18.523/MT, 

Douglas Melhem Junior - OAB:41.804/SP, DURVAL GARCIA FILHO - 

OAB:16966-DF, EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - OAB:8453/MT, 

FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:182424/SP, JEFERSON ALEX 

SALVIATO - OAB:236.655/SP, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - 

OAB:18900, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16289/A, JORDÂNIA BARCELO DA SILVA - OAB:19.722/MT, JOSÉ 

VINICIUS BICALHO COSTA JUNIOR - OAB:87.839-OAB/MG, MARCELO 

ALVES DE OLIVEIRA CHAUL - OAB:, MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B, PABLO TRONCOSO OLIVIERA - OAB:107.202-OAB/MG, 

PAULA VANESSA DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:13053/MT, RODRIGO 

JOÃO ROSOLIM SALERNO - OAB:236958, RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18357, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, 

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9.331/MT, VICTOR 

HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839, VITTOR ARTHUR GALDINO - 

OAB:13.955, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955-OAB-MT, 

WALTER PERRONE FILHO - OAB:177916, WILLIAN CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, YOURI NÉSIO ABREU - OAB:123.883/OAB/MG

 Visto.

I - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 

1.018, §1º, CPC/2015).

 II – Consigno que as informações prestadas, nesta data, através do Ofício 

n.º 38/39, foram encaminhadas pelo Malote Digital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1317315 Nr: 12472-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DA COSTA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

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

OAB:19198, DELVAIR PINTO MAGALHÃES - OAB:16.223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 895849 Nr: 26979-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, 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, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento da Administradora 

Judicial Fabíola Brito de Freiras, a qual já se encontra devidamente 

cadastrada, impulsiono o feito e envio para republicação a sua intimação 

para que se manifeste nos autos, no prazo de quinze (15) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1232112 Nr: 15571-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI SILVA DOS SANTOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15.418/MT, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - OAB:10186/O, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial e a recuperanda 

para se manifestarem nos presentes autos no prazo comum de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126891 Nr: 21687-68.2016.811.0041

 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., ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEPONTE CONSTRUÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21.387/B, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14.690/MT, FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - OAB:13.884/MT, FÁBIO 

LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - OAB:19.615/BA, 

FERNANDO MARSARO - OAB:12.832/MT, HILVETE MARIA DOS 

SANTOS - OAB:23.829/DF, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7.381/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, LUIZ 

CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, MARCELO GUIMARÃES 

MAROTTA - OAB:10.856/AM, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS 

GONÇALVES DE PAULA - OAB:9456/MT, NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT, RICHARDSON JUVENTINO GONÇALVES CAMPOS - 

OAB:23975/MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099/MT, 

THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O-MT, WILLIAM 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial e a recuperanda 

para se manifestação nos presentes autos no prazo comum de 15 

(quinze) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 793185 Nr: 47275-19.2012.811.0041

 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: HOMERO MOREIRA JÚNIOR, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE FITPEL COMÉRCIO & 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7.438/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

- OAB:9.246/MT

 Impulsionando o feito, intimo as falidas para se manifestarem nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 817929 Nr: 24348-25.2013.811.0041

 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: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA 

LTDA, LUIZ SALVADOR JORDE DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Jose Martins 

Fernandes - OAB:, ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10928 A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Certifico que, impulsiono o feito e envio para republicação, a intimação 

para que o Administrador Judicial Marcos José Martins Fernandes se 

manifeste nos autos no prazo de 05 (cinco)dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1152744 Nr: 32967-36.2016.811.0041

 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: VALMIR PEREIRA BENFICA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, CENTROPAR 

CONSTRUTORA LTDA

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

OAB:684-COREC, MARISTELA MORIZZO NASCIMENTO - OAB:5408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 05 dias 

úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1063739 Nr: 52637-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO HENRIQUE MAIMONI, SAMANTHA RONDON 

GAHYVA MARTINS, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVEPAR S/A IND. E COMÉRCIO

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

OAB:9.237/MT, JOAO CARLOS HIDALGO THOME - OAB:4193-B/MT, 

KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - OAB:211.495 OAB/SP, MONIQUE 

HELEN ANTONACCI - OAB:316885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14230/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, EDUARDO 

HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. 

JUNIOR - OAB:5.222/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Visto.

O habilitante interpôs às fls. 49/50, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

aduzindo ser omissa a sentença proferida à fl. 48, por não ter o Juízo 

manifestado sobre a incidência da correção monetária, bem como sobre a 

natureza de seu crédito.

I - Considerando que os embargos de declaração opostos pelo habilitante, 

visam obter efeitos infringentes, INTIME-SE A FALIDA E A SÍNDICA para 

manifestação, no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis.

II - Decorrido o prazo com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos 

ao Ministério Público para parecer sobre os embargos.

 III – Após, conclusos para deliberações.

IV – Tratando-se o habilitante de pessoa idosa, nos moldes do art. 71, do 

Estatuto do Idoso, art. 1.048, inciso I, do CPC/2015, e Provimento n.º 

26/2008 da CGJ (seção 22, item 2.22.1, inciso I), DEFIRO a prioridade na 

tramitação do processo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 913663 Nr: 39301-57.2014.811.0041

 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: 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

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1305874 Nr: 9872-06.2018.811.0041

 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: PRE ART PREMOLDADOS E CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

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

CAMPOS - OAB:4123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:9634/MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1296870 Nr: 7462-72.2018.811.0041

 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: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

BIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES S.A, BIMETAL INDÚSTRIA E 

METALÚRGICA LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990, THAÍS SVERSUT - OAB:9634/OAB-MT

 Impulsiono o feito, para intimar o Administrador Judicial para que se 

manifeste nos autos, no prazo de cinco (05) dias úteis

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 895849 Nr: 26979-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:10.030/MT, FABIOLA 

BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A, 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, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 Vistos.Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o presente feito 

está vinculado a recuperação judicial nº 26633-54.2014.811.0041 (código 

895177) 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.Intimem-se.Às providências.Cuiabá, 30 de maio de 2018.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1010924-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA ANDRADE CAMPOS (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERST BERTOLIN (AUTOR(A))

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO (ADVOGADO(A))

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

ANTONIA WERLANE DA PAZ BISPO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Delvo Tognon (RÉU)

Francisco José da Costa (RÉU)

Movimento dos Sem Terra - MST (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que, intimo as 

partes de que foi distribuída a Carta Precatória na Comarca de 

Marcelândia, sob o número 1778-59.2018.811.0109 - ID 77548, em trâmite 

na Vara Única da referida Comarca, bem como foi designada audiência 

para o dia 14.11.2017 às 17h00, no Fórum da Comarca de Marcelândia/MT. 

CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. AMANDA MEIRA FLORENTINO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO 

AGRÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1020450-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ NEVES GOMES (ADVOGADO(A))

GERLAN SOARES DE ARRUDA (AUTOR(A))

THAYSA CARLA LEMES DAS CHAGAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARENN FERNANDA NUNES BARROS (RÉU)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Considerando a minha 

convocação para participação no Workshop da Equalização da Força de 

Trabalho nos Tribunais de Justiça Brasileiros, pelo Presidente do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, a ser realizado entre os dias 04 a 07 de 

Setembro do corrente ano, na cidade de Curitiba, REDESIGNO a audiência 

de justificação para o dia 24/09/2018 às 14h30min. Cuiabá, 24 de agosto 

de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 875322 Nr: 13653-75.2014.811.0041

 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: SILVANO VALDIBETH COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

 1 – A parte autora sai intimada para apresentar razões finais no prazo de 

15 dias. Iniciando-se em 13/09/2018, após, encaminhe-se os autos à 

Defensoria Pública para que apresente suas razões finais, nos termos do 

art. 364 do NCPC.

2 – Com as juntadas das razões finais, conclusos.

3ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000948-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA (ADVOGADO(A))

ELAINE DO CARMO SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI (ADVOGADO(A))

FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000948-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELAINE DO CARMO SANTOS RÉU: FARMACIA NOSSA SENHORA DE 

FATIMA LTDA - EPP Vistos. Diga a autora, no prazo de 10 (dez) dias, 

quanto a proposta de acordo apresentada pela requerida (id. 9298541). A 

inércia importará em recusa ao acordo ofertado. Transcorrido o referido 

prazo, certifique o necessário e encaminhe-se os autos à conclusão para 

análise e decisão. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021074-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DOS SANTOS TRINDADE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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-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))

 

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-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)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949478 Nr: 60001-54.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DOS SANTOS, SEBASTIÃO 

FERREIRA DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GONÇALVES DOS 

SANTOS - OAB:11744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Processo n° 60001-54.2014.811.0041

Código 949478

Vistos.

Considerando que o executado efetivou o pagamento do valor 

remanescente (fl. 316), extingo o processo pelo cumprimento integral da 

obrigação, nos termos do art. 924, II, NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de Setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 724539 Nr: 20207-31.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BONACCORDI JÚNIOR, 

MÁRIO LÚCIO GUIMARÃES DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILO ALVES BEZERRA - 

OAB:2830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI GUIMARÃES DE JESUS 

- OAB:6.595

 Processo n° 20207-31.2011.811.0041

Código 724539

Vistos.

Após homologação da arrematação do imóvel penhorado nestes autos 

(fls. 153/160), o executado se manifestou alegando a necessidade de 

anulação da HASTA PÚBLICA e ARREMATAÇÃO, em razão de 

cerceamento de defesa, bem como, que a venda do referido imóvel teria 

sido realizada por preço vil.

 Aduz que o advogado do executado, que não foi devidamente intimado 

dos atos realizados após a penhora do bem imóvel, ou seja, desde fls. 143 

até fls. 179. Contudo, observa-se que todas as intimações foram 

direcionadas ao advogado do exequente e ao advogado do executado Sr. 

Mauri Guimarães Jesus, ambos devidamente cadastrados no Sistema 

Apolo.

No que tange a ausência do nome do patrono no edital de alienação, insta 

ressaltar, que a publicação deste edital deverá observar ao disposto no 

artigo 886, do Código de Processo Civil, o qual não preceitua como 

requisito a presença do nome do causídico da parte no documento para 

ser considerado válido.

 No que diz respeito a alegação de ausência de intimação pessoal do 

executado, tem-se que seu nome constou no edital do leilão, sendo 

suprida a sua intimação com a publicação do próprio edital de leilão (art. 

889, §° único, CPC). Portanto, não há que se falar em cerceamento de 

defesa, eis que todos os atos foram devidamente publicados e veiculados 

as partes por meio de seus respectivos patronos ou pelo edital publicado.

 Em que pese a arguição de que o bem imóvel de matrícula n° 38.798 teria 

sido arrematado por preço vil, esta também não merecer prosperar. Isso 

porque, a arrematação se deu no percentual de 50% do valor máximo do 

bem, conforme art. 2°, §4° do Regulamento do Leilão Judicial Ordinário e, 

em estrita observância ao artigo 891, do Código de Processo Civil.

 Com essas considerações, conheço e rejeito o pleito formulado pelo 

executado às fls. 181/192, vez que os atos de arrematação e venda do 

bem imóvel se deu em observância aos preceitos legais dispostos no 

Código de Processo Civil de 2015.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 808123 Nr: 14584-15.2013.811.0041

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 12 de 528



 PARTE AUTORA: MAGALY CRISTIANE BOTASSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORISNEY LAMEIRA RIBEIRO, VALMIR 

BOTÁSSIO

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

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

OAB:1136, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:OAB/MT 15714-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, HUMBERTO A DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6.000, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:4.497/MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:OAB/MT 

15714-O

 Vistos.

Translade-se cópia da sentença, acórdãos e decisões proferidos nestes 

autos para os autos do processo de execução n. 308721, em apenso.

A liberação de valor deverá ser levada a efeito nos autos do processo de 

execução em que realizado o bloqueio através do sistema Bacenjud.

Quanto ao requerimento de cumprimento de sentença de fls. 370-372, 

intime-se os devedores/executados, na pessoa dos seus advogados, 

para cumprirem voluntariamente a obrigação, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incidência de multa e honorários advocatícios 

de 10% cada um, inclusive, sobre o saldo remanescente em caso de 

pagamento parcial.

Consigne-se que decorrido o prazo acima alinhado, a parte 

devedora/executada poderá apresentar impugnação, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias sucessivamente àquele, independente de penhora ou 

de nova intimação.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 785155 Nr: 38998-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRRC SOLUÇÕES EM CRÉDITO, RISCO E 

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 38998-14.2012.811.0041

Código 785155

Vistos.

Indefiro o pedido de expedição de oficio ao SPC/SERASA, isto porque, o 

dispositivo da sentença de fls. 325 é claro ao determinar a expedição de 

certidão de crédito, cabendo ao autor diligenciar para a inclusão do titulo 

junto aos órgãos de proteção ao crédito – SPC e SERASA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 933156 Nr: 50998-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHEILA CRISTINA DE AGUIAR LIMA, JOSENEL 

FERREIRA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN CRISTINE DANELICHEN DE SOUZA 

PINTO, ROBERWAL MUNIZ SILVA COSTA, WILIAN DANELICHEN DE 

SOUZA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521

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

OAB:9.202/MT

 Código 933156

Vistos

Atendendo o pedido da parte autora, remeto os autos à secretaria sem 

manifestação.

Tratando-se de pedido de dilação de prazo formulado por SHEILA 

CRISTINA AGUIAR DE LIMA e outros para o cumprimento da decisão de 

fls. 180, defiro o pleito de fls. 182 e determino a devolução de prazo à 

requerente.

 Cumpra-se. Após conclusos.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901583 Nr: 31026-22.2014.811.0041

 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: NMDCA, MARIUZA MACAUBA DA COSTA CAPARICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GOMES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO CAMPOS - 

OAB:15575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:OAB/MT 15.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se sobre a(s) Certidão(ões) lavrada(s) pelo oficial de justiça 

juntada à(s) fl.96., referente ao Cumprimento da carta precatória 

anteriormente expedida , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que 

não houve êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 406510 Nr: 38510-64.2009.811.0041

 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: ADIL PEREIRA JUNIOR, EDLENE MARIA DA SILVA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DE OLIVEIRA, IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, ELIETH RUS CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712, WILLIAM 

KHALIL - OAB:6.487/MT

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871552 Nr: 10716-92.2014.811.0041

 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: INCORPORADORA ITÁLIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE 

BANCOS SOCIEDADE ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA 

- OAB:11990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Nos termos da Legislação Vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859784 Nr: 1593-70.2014.811.0041

 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: VERA LÚCIA EPAMINONDAS DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLI SODRÉ DE MOURA - 

OAB:OAB/MT 17.851, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

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

OAB:OAB/12009, KARLA PATRICIA EPAMINONDAS DA SILVA - 

OAB:10.868MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

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

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355 OAB/MT, SCHEILLA C.L. MORAES - OAB:10222

 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 o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 745313 Nr: 42443-74.2011.811.0041

 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): SILVIO CESAR MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A

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

OAB:13334-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o 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.: 137365 Nr: 21691-62.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NUNES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA CONDOMINAL AUTONOMA 

LTDA - COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT, VERIDIANA CHUEIRI POMPEU - OAB:5387/MT, 

VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA - OAB:7702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039, BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - OAB:8839-A, 

HERMELINDO CONÇEIÇÃO NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:98044, Hildo 

Castro Teixeira - OAB:2.251/MT

 Vistos.

Ultimada a avaliação dos bens penhorados nos autos, embora esteja 

pendente, ainda, controvérsia acerca do montante do débito, tem-se que, 

no que diz respeito à alegação de excesso de penhora, os imóveis de 

matriculas n. 50.866, 50.867, 50.868, 50.942 e 50.949 do CRI do 6' Oficio 

da Capital, foram avaliados no valor aproximado de R$ 5.620.000,00 (cinco 

milhões seiscentos e vinte mil reais) às fls. 1.196-1.212, somando-se a 

eles os depósitos judiciais de valores no total de R$ 236.954,41 (duzentos 

e trinta e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um 

centavos).

Por outro lado, o cálculo demonstrativo de atualização do débito apontou a 

importância de R$ 228.705,98 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e 

cinco reais e noventa e oito centavos) de fls. 1.279-1.284.

Assim, torna-se necessário, neste momento, o levantamento das 

penhoras sobre os imóveis de matriculas n. 50.866, 50.867 e 50.868 do 

CRI do 6' Ofício da Capital, ao passo que os imóveis remanescentes de 

matriculas n. 50.942 e 50.949 do CRI do 6' Ofício da Capital juntamente com 

os depósitos judiciais de valores de fls. 1.279-1.264, demonstram-se 

suficientes para a garantia da presente execução.

Manifeste-se a parte exequente acerca dos depósitos de valores acima 

citados, os quais já estão vinculados aos autos no sistema SisconDJ, 

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

dias.

Decorrido o prazo recursal, levantem-se as penhoras de fls. 965-968 

(matriculas n. 50.866, 50.867 e 50.868 do CRI do 6° Oficio da Capital).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Às providências . Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 459082 Nr: 28801-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, 

ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLE MAGNANI 

BASSEGIO - OAB:13.784 MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - 

OAB:4.978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUZA ANDRADE 

- OAB:16875

 Código 459082

Vistos

 Expeça-se carta precatória com a finalidade de avaliação e averbação do 

imóvel descrito às fls. 56 e com certidão de imóvel às fls. 106, cujos 

emolumentos deverão ser pagos pelo exequente.

 Deve o Exequente retirar a deprecata, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

a expedição pela secretaria, e comprovar a distribuição da precatória no 

Juízo deprecado em trinta (30) dias, contados de sua retirada da 

Escrivania.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de setembro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 812911 Nr: 19395-18.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CECÍLIA RODRIGUES DUQUE

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

IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA, RODOBENS NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS S/A, INTERBENS IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165

 Processo n° 19395-18.2013.811.0041

Código 812911

Vistos.

As partes noticiaram que se compuseram amigavelmente, requerendo a 

homologação do acordo e a extinção do feito (fls. 450/456).

É o relatório.

 Decido.

Verifica-se que com o parcelamento proposto no acordo, o prazo final 

para cumprimento da obrigação ocorrerá em Novembro/2018.

O Código de Processo Civil, não encontra óbice em extinguir o presente 

processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 

515, inciso III, do mesmo diploma, determina que é título executivo judicial “a 

decisão homologatória de auto composição extrajudicial de qualquer 

natureza”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não 

haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o 

exequente título executivo judicial.

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer 

parte integrante desta decisão e, por consequência, JULGO EXTINTA esta 

ação, com fulcro no artigo 487, III, "b", do Código de Processo Civil.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

As partes desistiram do prazo recursal, assim, certifique-se o trânsito em 

julgado, e arquive-se com baixa na distribuição e cautelas de praxe.

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

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 337889 Nr: 8633-16.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE COURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA BRAGA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENÉAS CORRÊA DE FIGUEIREDO 

JUNIOR - OAB:6076, GONÇALO ADÃO DE ARRUDA SANTOS - 

OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA CRISTINA PENHA E 

ROSA - OAB:10.154/MT

 Vistos etc.

O exequente compareceu nos autos requerendo o bloqueio/restrição de 

veículos via BACENJUD, bem como a negativação da executada junto aos 

órgãos de proteção ao crédito (fls. 111/112).

Ressalta dos autos que embora citada (fl. 19), a executada deixou de 

pagar o seu débito e deferido o pedido de penhora de ativos financeiros 

via BACENJUD (fl.106), o resultado retornou negativo.

Desta feita, defiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD, cujo 

resultado segue em anexo.

Caso positivo, manifeste-se a parte exequente, requerendo o que 

entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

levantamento de eventual restrição de transferência lançada.

Com relação ao pedido de inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, é óbvio que a possibilidade resta estampada no comando 

inserto no art. 782, § 3º do CPC.

Com efeito,

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÉTODO COERCITIVO. 

INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO AOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO CPC/15. CABIMENTO. MATÉRIA DE 

FATO. CASO CONCRETO. Viável a inclusão do executado junto aos 

cadastros de inadimplentes, quando outras tentativas resultam frustradas, 

porquanto se trata de mecanismo de coerção apto à obtenção do 

pagamento. Inteligência do art. 782, § 3º, do CPC/15. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO." (TJRS. AI n. 70069404192, Décima Quinta 

Câmara Cível, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 13/07/2016).

 Desta forma, defiro o pedido de 111/112, ao que determino a emissão de 

certidão do crédito atualizado em favor do exequente para fins de 

anotação/negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito (ex; 

SERASA, SPC), devendo o exequente providenciar a restrição do 

executado por sua conta e risco.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897199 Nr: 27707-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO MARQUES DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO COELHO FERREIRA, MARISLEA LOPES 

DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, FERNANDO MÁRCIO MARQUES DE SALES - OAB:17167, 

Leonardo marques de sales - OAB:17.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar acerca dos documentos de fls. 

145/156, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 218, §3°, NCPC).

Após, retornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 838304 Nr: 42999-08.2013.811.0041

 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: VALMIR BOTÁSSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORISNEY LAMEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 No entanto, apesar da ação ter sido extinta, com resolução de mérito, em 

razão da pronúncia da prescrição da pretensão indenizatória formulada 

pela parte autora, tem-se que, considerada a causa de pedir da parte 

embargante (CPC/73, 17, II), as inconsistências que se possa alegar terem 

ocorrido se deram em relação aos fundamentos de direito e não em 

relação às alegações de fatos propriamente ditos, ao que não verifico a 

ocorrência da hipótese prevista no inciso II ou em qualquer outro inciso do 

artigo 17 do CPC/73, de maneira a justificar a aplicação de multa e 

condenação da parte autora ao pagamento de indenização por dano 

processual.Desta feita, ACOLHO os embargos de declaração de fls. 

137-139, sanando a omissão apontada, para rejeitar os pedidos de 

aplicação de multa por litigância de má-fé e condenação da parte ré ao 

pagamento de indenização por dano processual.Às providências. 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 308721 Nr: 17254-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORISNEY LAMEIRA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR BOTÁSSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ BRAGA - 

OAB:3168-B/MT, RODRIGO BRAGA - OAB:8926/MT

 Vistos.

Levem-se a efeito as determinações contidas no despacho proferido no 

processo n. 808123, em apenso.

Sem prejuízo, DEFIRO o levantamento do valor penhorado nestes autos 

através do sistema Bacenjud (fl. 63), devendo ser expedido o competente 

alvará em favor do advogado da terceira embargante, esposa do 

executado Valmir Botássio (fl. 148), constando os dados bancários 

informados (fl. 146), observados os prazos legais.

Após, intime-se a parte exequente a manifestar-se nos autos, requerendo 

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

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 252792 Nr: 18558-07.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. C. REFRIGERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISIDORO GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O exequente compareceu nos autos requerendo o levantamento do valor 

bloqueado (fl. 83), contudo, verifico que não houve a intimação do 

executado para manifestar acerca da penhora realizada.

Desta feia, intime-se o executado nos termos dos artigos 841, §2º, 854, 

§3º do CPC, conforme determinado fl.81.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 885417 Nr: 20126-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL IPIRANGA SEÇAO I, MAURO 

NASCIMENTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE APARECIDA RODRIGUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 20126-77.2014.811.0041

Código 885417
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Vistos

 Defiro o pedido de penhora pleiteado às fls. 106/111.

 Denote-se, entretanto, que não há elementos para localização e correta 

penhora no imóvel em questão.

Portanto, determino:

a) Intime-se o exequente a providenciar a matrícula do imóvel, no prazo de 

10 (dez) dias, cuja penhora restou deferida, na forma do que estabelece o 

art. 845, § 1º do CPC , lavrando-se termo de penhora, na forma do que 

estabelecem os arts. 838 e 849 ambos do CPC, bem como a intimação da 

executada e de seu esposo da referida penhora, na forma do que 

estabelecem os arts. 841 e 842 ambos do CPC.

Com a lavratura do termo de penhora, expeça-se mandado de avaliação 

dos imóveis penhorados, na forma do que preconiza o § 3º do art. 523, 

seguindo-se, na sequência, os atos de expropriação.

Na hipótese do exequente pretender, por presunção absoluta, dar 

conhecimento a terceiros, deverá providenciar o respectivo registro no 

ofício imobiliário, ao que deverá ser-lhe entregue certidão da penhora 

realizada nos autos, conforme estabelecem os arts. 799 e 844 ambos do 

CPC, independentemente de mandado judicial.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 9234 Nr: 9889-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRECOVEL VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 Processo n° 9889-72.2000.811.0041

Código 9234

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 349.

Intime-se o exequente para recolher as custas do Oficial de Justiça, bem 

como, colacionar aos autos cálculo demonstrativo discriminado e 

atualizado do débito.

Empós, expeça-se o mandado para penhora no rosto dos autos do 

processo n° 1719-48.1999.811.0041 (Código 13308) em trâmite perante a 

Segunda Vara Especializada em Direito Bancário.

Realizada a penhora, intime-se a executada.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 953604 Nr: 1847-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE XAVIER DE OLIVEIRA

 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:

 Processo n° 1847-09.2015.811.0041

Código 953604

Vistos.

Intime-se o exequente se para manifestar acerca do cumprimento 

voluntário da sentença (fls. 99), e em caso de discordância colacione aos 

autos cálculo demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que 

entenda devida no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

Expeça-se o respectivo alvará ao perito judicial, conforme informações à 

fl. 36.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758536 Nr: 10790-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDIANA SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURO BRANCO MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edgard Pereira Veneranda - 

OAB:30.629-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKELI CIVIDINI - 

OAB:15.405 OAB/MT, MARCIA REGINA ALMEIDA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 19.840, MARTINA ISABELE RIBEIRO - OAB:18.000-A

 Processo n. 10790-20.2012.811.0041

Código 758536

Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se o devedor OURO BRANCO 

MÁQUINAS LTDA, via DJE e pessoalmente, para no prazo de 05 (cinco) 

dias regularizar sua representação processual, trazendo aos autos 

instrumento de procuração e atos constitutivos para que possa ser 

avaliado e homologado o acordo entabulado à fl. 248.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 11 de setembro de 2018

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 316181 Nr: 19989-42.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE MERY MENDANHA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA

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

OAB:2.693-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 19989-42.2007.811.0041

Código 316181

Vistos.

Intime-se o embargante para se manifestar acerca da impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 414/422, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 251920 Nr: 18029-85.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ CINTRA, ESPÓLIO DE JONIZE MARIA 

DA CUNHA CINTRA, JOICY DANIELLE GONÇALVES CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO NOVELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175, Lucivaldo Alves Meneses - OAB:4271, LUCIVALDO 

ALVES MENEZES - OAB:4271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZÉLIA LOPES MARAN - 

OAB:6372/MT

 Processo n. 18029-85.2006.811.0041

Código 251920

 Vistos.

 Intimem-se os requeridos, para que se manifestem acerca da petição de 

fls. 412/413.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 733648 Nr: 29895-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALERIA DE FREITAS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. DA S. COSTA COMÉRCIO ME ( STIK MODAS 

)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA LAURA METELLO DE 

FREITAS - OAB:12177-E, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE 

VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 29895-17.2011.811.0041

Código 733648

Vistos.

Ante o petitório de fls. 144, determino a suspensão do feito pelo prazo de 

01 (ano) nos termos do artigo 921, III, §1º,NCPC, devendo o feito receber o 

respectivo código (191).

Decorrido o prazo, intime-se o requerente para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 334524 Nr: 5016-48.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIL ROZARIA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10143

 Processo n° 5016-48.2008.811.0041

Código 334524

Vistos.

Intime-se o executado JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuando o 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito de fls. 225/226, SOB PENA DE PENHORA.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Setembro de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044105 Nr: 43505-13.2015.811.0041

 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: ANDERSON LUCIO DE JESUS

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

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALÇÃO - OAB:14.522 MT, MAURICIO BARROS REGADO - 

OAB:173.423 SP

 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, querendo, impugnar a CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 11850 Nr: 9880-13.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S/A, 

ANTONIO CORREA DA COSTA NETO, HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN, 

REGINA COELI CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Processo n° 9880-13.2000.811.0041

Código 11850

Vistos.

Intime-se a exequente para se manifestar acerca dos documentos de fls. 

1446/1466, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 218, § 3°, CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143526 Nr: 28931-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA DO CARMO MENDES STOCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada, via DJE, na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a petição juntada aos autos à fl. 

103/106. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 932684 Nr: 50758-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENILDO OLIVEIRA DE SOUZA

 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

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da obrigação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1037847 Nr: 40508-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEROLEM PAULA DOS SANTOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Processo n° 40508-57.2015.811.0041

Código 1037847

Vistos.

Intime-se o exequente se para manifestar acerca do cumprimento 

espontâneo da sentença (fls. 151), e em caso de discordância colacione 

aos autos cálculo demonstrativo discriminado e atualizado da quantia que 

entenda devida no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 89118 Nr: 14351-91.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HARUKI MATSUNAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO FACTORING LTDA, JOSE GUY 
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DE AZEVEDO FILHO, CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos e etc.

Indefiro o petitório de fls. 113, tendo em vista que não foi superado a fase 

de citação com relação ao executado CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA 

(fls. 110/111), ademais, verifico nos autos pela certidão de fl.111, que o 

executado se encontra preso/recolhido na Cadeia Pública da Capital 

(Carumbé).

Desta feita, expeça-se o competente mandado para citação do executado 

CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA, que deverá ser cumprido na Av. 

Gonçalo Antunes de Barros, 3245 - Novo Mato Grosso, Cuiabá - MT, 

78058-743, “Cadeia Pública da Capital (CARUMBÉ)/ Centro de 

Ressocialização de Cuiabá (CRC)”.

Após, intimem-se o exequente para requerer o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 105523 Nr: 17800-67.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIMAS GOMES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLANTA - COM., IMPOTAÇÃO E EXPORT. DE 

PROD. MÉDICOS, HOSP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - 

OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HORSCHUTZ 

GUIMARÃES - OAB:3515, Renato de P. Bonilha - OAB:3.844-MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911342 Nr: 37736-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENAL PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA PREVIDENCIA S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

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

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

OAB:8.194-A/MT

 Processo n° 37736-58.2014.811.0041

Código 911342

Vistos.

Verifico que às fls. 162, a executada colacionou comprovante do 

pagamento espontâneo da obrigação, requerendo consequentemente a 

extinção do feito.

O exequente se manifestou à fl. 164 concordando com o valor depositado 

e requerendo o levantamento do montante.

É o relatório. Decido.

Nos termos do artigo 4º c/c artigo 12, inciso VII do NCPC, passo à análise 

deste cumprimento de sentença.

 Infere-se dos autos que a devedora cumpriu espontaneamente com sua 

obrigação, juntando aos autos o comprovante de depósito judicial do valor 

atualizado de R$ 11.377,98 (onze mil trezentos e setenta e sete reais e 

noventa e oito centavos).

Posto isto, em razão do pagamento integral do montante da condenação 

devidamente atualizado, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença 

nos termos do art. 924, II do NCPC.

Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do valor 

disponibilizado, conforme dados bancários declinados à fl. 164. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Com a expedição do alvará, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1019597 Nr: 31663-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

 Processo n° 31663-36.2015.811.0041

Código 1019597

Vistos.

Ciente do ajuizamento da Ação Rescisória n° 1007305-11.2018.811.0000, 

fato que não tem o condão, por si só, de impedir o prosseguimento do 

presente cumprimento de sentença, ressalvada a concessão de tutela 

provisória pelo egrégio Tribunal de Justiça naquela atribuindo efeito 

suspensivo a esta, consoante o disposto no artigo 969 do NCPC.

Remetam-se os autos à Contadoria deste Juízo para RETIFICAÇÃO do 

cálculo (fls. 117/118), observando-se que a data de inserção dos juros 

moratórios referentes aos honorários advocatícios começa a contar a 

partir da data do trânsito em julgado da sentença, fl. 37 (art. 85, § 16, 

CPC).

 Com o retorno dos autos, intimem-se as partes para se manifestarem 

acerca do novo cálculo apresentado, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

218, §3°, NCPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 360142 Nr: 30110-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO TORBAY GORAYEB, FABRICIO TORBAY 

GORAYEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIPP DE ALMEIDA & SANTOS LTDA, LARISSA 

DA SILVA SANTOS, ARLINDO PEREIRA DE ALMEIDA, MATILDA ISABELA 

FRIPP DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:11801, FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - OAB:6.351-MT, FERNANDO 

TORBAY GORAYEB - OAB:7361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de título/cumprimento de sentença, no qual a parte 

devedora foi citada/intimada para pagar o débito e manteve-se indiferente.

Nesse diapasão, diante da recalcitrância da parte devedora em satisfazer 

voluntariamente o crédito exequendo, tornou-se necessária a verificação 

das declarações de bens e renda eventualmente prestadas à Receita 

Federal do Brasil.

Desta feita, considerando que a parte executada deixou de satisfazer o 

crédito da parte exequente, 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.

DEFIRO, ainda, o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, cujo resultado 

segue em anexo, sendo que as informações eventualmente encontradas 
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deverão ficar arquivadas em pasta própria na Secretaria para consulta 

pela parte credora no modo e pelo tempo previstos no artigo 477, §§ 1º e 

2º, da CNGC Judicial.

De igual modo, DEFIRO a consulta ao sistema RENAJUD, cujo resultado 

segue em anexo.

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, inclusive, sobre os resultados das consultas aos 

sistemas RENAJUD e INFOJUD, requerendo o que entender de direito, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de possível levantamento 

de eventual restrição que tenha sido lançada no sistema RENAJUD.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002776-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(A))

MARIA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1002776-54.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA BARBOSA RÉU: 

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. 

Trata-se de ação de AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR 

promovida por MARIA BARBOSA, em face de CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. Narra a Autora que foi 

surpreendida com a negativação do seu nome por inclusão de débito junto 

a Requerida. No entanto, alega que não efetuou nenhuma compra nos 

valores apresentados pela Requerida. O feito originalmente fora distribuído 

às Varas Cíveis de Feitos Gerais, entretanto, fora declarada a 

incompetência para seu processamento pelo Juízo da 3ª Vara Cível desta 

Capital (ID. 5605932). Pois bem. No caso em análise, observo que a 

presente demanda não tem como objeto o contrato bancário em si, e sim a 

nulidade de ato jurídico. Nesse sentido, em que pese ser a requerida uma 

instituição financeira, a demanda não preenche os requisitos do 

Provimento 004/2008/CM, por se tratar o caso de ação de natureza 

eminentemente civil. Nestes autos, a lide está relacionada à Declaração 

Nulidade de Ato Jurídico e Danos Morais, por cobrança indevida, que, 

segundo a Autora, nunca contraiu com a requerida. Logo, a ação tem 

natureza meramente indenizatória e civil, e não se submete às regras 

específicas do Direito Bancário, o que afasta o seu processamento e 

julgamento na Vara Especializada, aplicando-se então o § 2º, I, do art.1º, 

do Provimento 004/2008 CM. Nesse sentido está o julgado do Egrégio 

TJMT: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA ALHEIA AO DIREITO 

BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – APLICAÇÃO DA 

EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART.1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM - 

COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Se a matéria 

em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de indenização 

por repetição de indébito, a competência para o processamento é da 

VaraCível.” (CC 59318/2015, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015) Por estas 

razões, nos termos do Páragrafo Único do art. 66, do CPC/2015 suscito ao 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado conflito de competência para que 

seja definido qual Juízo é o competente para processar e julgar a presente 

ação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 7 de abril de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015697-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRATAM BARBOSA DE MOURA (ADVOGADO(A))

ODINETE REIS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015018-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

LUANA LOPES COELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013112-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

KAIO FRANCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

15046510, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018599-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO (ADVOGADO(A))

LETICIA THOMAZ SANTIAGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016583-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOANA GOMES DE CASTRO (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 o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

15110709, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014354-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

JOERDO DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimo as partes autora e requerida, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo/avaliação ID 

15103474, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017318-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FERREIRA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Nadir Blemer de Carvalho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020295-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTI - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

ANTONIO JOSE SANTI FILHO (ADVOGADO(A))

GLAUCIENE SANTI (ADVOGADO(A))

JEAN CLEITON SANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO DA SILVA GASQUES (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024064-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior (ADVOGADO(A))

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERENTE)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGON ROTH (REQUERIDO)

ADELINO SIMOES DE CARVALHO FILHO (REQUERIDO)

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033400-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

EDENIR RIGHI (ADVOGADO(A))

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ODILES FREITAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ABEL SGUAREZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO BOLONHA FUNARO (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS ZAGO (EXECUTADO)

SONIA GONCALVES DE AGUIAR ZAGO (EXECUTADO)

GALLWAY S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

(EXECUTADO)

 

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 providenciar a distribuição da 

Carta Precatória expedida, comprovando o ato, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001204-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CASTILHOS DE SOUZA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar a distribuição da 

Carta Precatória expedida, comprovando o ato, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022820-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR TAVARES DA SILVA FEDERICI (EXEQUENTE)

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVID MENACHO HENRIQUES (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça de Id. 

14880552, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011815-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA DA COSTA ANDREO (RÉU)

MARCOS DE ALMEIDA ANDREO (RÉU)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1124031 Nr: 20434-45.2016.811.0041

 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: BRUNO ALEXANDRE MARINHO DA SILVA

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

 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido para: a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 
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evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); b) Se abstenha de 

cobrar a multa de fidelização, permitindo ao autor a migração para outro 

plano de telefonia que lhe seja mais vantajoso;c) Confirmo a liminar de fls. 

24/25.Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo no valor de 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §1 e 2º, 

do CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá – MT, 10 de setembro de 

2018.Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 394088 Nr: 29549-37.2009.811.0041

 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: BENEDITO DE ARRUDA, DAVILSON DE ARRUDA, JOÃO 

MENDES DA COSTA, MARIANA SOARES LESCO DA SILVA, IONE DE 

ALMEIDA ARRUDA, MARLENE NASCIMENTO LOPEZ, PATRICIA DE 

ARRUDA VIEBRANTZ, ORCINA ELIZABETH MONTEIRO ROCHA, OVIDIO 

MARTINS DE CARVALHO, PETRONILIA PEREIRA ALVES

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

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:6697, MÁRIO MARCONDES NASCIMENTO - OAB:7.701 SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILZA REGINA DEFILIPPI DIAS - 

OAB:27215/SP, NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO - OAB:61713/SP, 

VIVIANE AGUIAR - OAB:77634/MG

 Às fls. 1097/1098 concedi o prazo de 15 (quinze) dias para comprovação 

de justa causa para a ausência da parte autora Mariana Soares, o que 

não restou atendido, razão pela qual Indefiro o pedido da parte requerida 

de designação de audiência de continuação e aplico à autora 

retromencionada a pena de confissão.

Declaro encerrada a instrução probatória.

Dê-se vistas às partes para apresentação de memoriais, no prazo de 15 

(quinze) dias, primeiro o autor, depois o réu, de forma sucessiva, mediante 

intimação e assegurada vista dos autos.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se com urgência uma vez que o feito encontra-se relacionado na 

Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 913226 Nr: 39021-86.2014.811.0041

 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: RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS 

LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO FLORAIS LTDA, DIEGO 

JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT, GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO - 

OAB:13.389/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO 

- OAB:18.498/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerida/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 360/370, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826060 Nr: 32014-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO NISHIYAMA - 

OAB:12919, JOÃO CARLOS POLISEL - OAB:12.909, VANESSA DA 

SILVA ALVES - OAB:19.155 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. 306/311, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1043010 Nr: 43011-51.2015.811.0041

 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: ELIANA MUNIZ AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A, NOVA CASA BAHIA 

S/A

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

ROSA - OAB:10.097 / MT, IANA HEDUYNA PAES LUCAS - OAB:17.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Nos termos do art. 10 do CPC, manifestem-se as requeridas acerca do 

teor da petição de fls. 82, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1009589 Nr: 27384-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNES MARIA LAVRATTI

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIKA BORGES SOLER - 

OAB:17.850, JANETE GUILHERMETTI BARTH BARUA - OAB:9208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON EDUARDO POLISEL 

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

OAB:12009

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, II e 485, VI do CPC, revogo a 

liminar concedida às fls. 78/79 e 85 e INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO 

MÉRITO.Justiça gratuita concedida à fl. 78/79.Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 96654 Nr: 12278-59.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335, 

MILENA CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONSTRUTORA 

CAMILOTTI LTDA em face de JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS.

 Os autos foram remetidos ao contador judicial, que apresentou os 

cálculos às fls. 207/2017.

 A parte executada discordou dos cálculos às fls. 219/224, sob o 

fundamento de que incorreu em anatocismo, utilizando juros sobre juros.

 A parte exequente concordou com os cálculos e pugnou pelo 

prosseguimento da execução ( fls. 225/226).

 É o relatório. Decido

Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, os cálculos do contador 

judicial foram realizados de acordo com as decisões proferidas nos autos, 

sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

 Registre-se que, ao contrário do que defende o executado, fora utilizado 

o percentual de juros de 1% ao mês em sua modalidade simples, conforme 

consta no item 3 da fl. 207.
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 Os valores de 1%, 2%, 3%, 4% referem-se a quantidade de meses e não 

que os juros foram calculados sobre juros, tanto é que a quantia não 

dobrou e triplicou de um mês para o outro. Se assim fosse, chegaria a uma 

quantia exorbitante, que não é o caso.

 Há que ressaltar que os juros embutidos nas prestações mensais não 

caracterizam anatocismo vedado por lei, já que esse método de cálculo 

define o valor da prestação, ou seja, tem-se se tratam-se de parcelas 

mensais, nas quais incidem juros e correção mensal, nos exatos termos 

dos cálculos do contador.

 Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da 

contadoria, a homologação é medida que se impõe.

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 207/217-v 

pelo contador judicial para reconhecer como devida a quantia de R$ 

169.729,05 ( cento e sessenta e nove mil e setecentos e vinte e nove 

reais e cinco centavos).

 EXPEÇA-SE mandado de avaliação do imóvel descrito às fls. 158/168

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 76647 Nr: 7397-39.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335, 

MILENA CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONSTRUTORA 

CAMILOTTI LTDA em face de JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS.

 Os autos foram remetidos ao contador judicial, que apresentou os 

cálculos às fls. 163/167.

A parte executada discordou dos cálculos às fls. 169/172, sob o 

fundamento de que incorreu em anatocismo, utilizando juros sobre juros.

 A parte exequente concordou com os cálculos e pugnou pelo 

prosseguimento da execução ( fls. 173/174).

 É o relatório. Decido

Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, os cálculos do contador 

judicial foram realizados de acordo com as decisões proferidas nos autos, 

sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

 Registre-se que, ao contrário do que defende o executado, fora utilizado 

o percentual de juros de 1% ao mês em sua modalidade simples, conforme 

consta no item 3 da fl. 163.

 Os valores de 1%, 2%, 3%, 4% referem-se a quantidade de meses e não 

que os juros foram calculados sobre juros, tanto é que a quantia não 

dobrou e triplicou de um mês para o outro. Se assim fosse, chegaria a uma 

quantia exorbitante, que não é o caso.

 Há que ressaltar que os juros embutidos nas prestações mensais não 

caracterizam anatocismo vedado por lei, já que esse método de cálculo 

define o valor da prestação, ou seja, tem-se se tratam de parcelas 

mensais, nas quais incidem juros e correção mensal, nos exatos termos 

dos cálculos do contador.

 Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da 

contadoria, a homologação é medida que se impõe.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 163/167 

pelo contador judicial para reconhecer como devida a quantia de R$ 

181.383,07 ( cento e oitenta e um mil e trezentos e oitenta e três reais e 

sete centavos).

 Intime-se o executado da penhora efetuada no imóvel ( fl. 104) e nos 

termos do art.870 do CPC, EXPEÇA-SE mandado de avaliação do imóvel.

 Nomeio o executado como fiel depositário do bem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 777822 Nr: 31199-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON TEODORO DE MORAES

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:8321-B

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

OAB:7.295/PR, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277, PRISCILA KEI SATO - OAB:159830/SP

 Diante do exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 

125/125-v e DETERMINO a intimação da parte exequente para que proceda 

com a restituição do valor R$3.229,91 ( três mil e duzentos e vinte e nove 

reais e noventa e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias.Depositado 

o valor, expeça-se alvará em favor da parte executada BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, observando os dados bancários indicados à fl. 128. Nada 

mais sendo requerido, arquive-se os autos. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 76649 Nr: 7421-67.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA CAMILOTTI LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407, CLARISSA LOPES DIAS - OAB:12335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, MILENA CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONSTRUTORA 

CAMILOTTI LTDA em face de JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS.

 Os autos foram remetidos ao contador judicial, que apresentou os 

cálculos às fls. 220/228.

 A parte executada discordou dos cálculos às fls. 230/233, sob o 

fundamento de que incorreu em anatocismo, utilizando juros sobre juros.

 A parte exequente concordou com os cálculos e pugnou pelo 

prosseguimento da execução ( fls. 235/236).

 É o relatório. Decido

Sem maiores sobressaltos, tenho que in casu, os cálculos do contador 

judicial foram realizados de acordo com as decisões proferidas nos autos, 

sendo aplicados os índices legais e técnicas contábeis pertinentes.

 Registre-se que, ao contrário do que defende o executado, fora utilizado 

o percentual de juros de 1% ao mês em sua modalidade simples, conforme 

consta no item 3 da fl. 220.

 Os valores de 1%, 2%, 3%, 4% referem-se a quantidade de meses e não 

que os juros foram calculados sobre juros, tanto é que a quantia não 

dobrou e triplicou de um mês para o outro. Se assim fosse, chegaria a uma 

quantia exorbitante, que não é o caso.

 Há que ressaltar que os juros embutidos nas prestações mensais não 

caracterizam anatocismo vedado por lei, já que esse método de cálculo 

define o valor da prestação, ou seja, tem-se se tratam de parcelas 

mensais, nas quais incidem juros e correção mensal, nos exatos termos 

dos cálculos do contador.

 Portanto, inexistente qualquer mácula capaz de infirmar os cálculos da 

contadoria, a homologação é medida que se impõe.

 Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados às fls. 220/228-v 

pelo contador judicial para reconhecer como devida a quantia de R$ 

82.713,43 ( oitenta e dois mil e setecentos e treze reais e quarenta e três 

centavos).

 Manifeste-se a parte exequente sobre o prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1168747 Nr: 39581-57.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRESTO SERVIÇO E CONSERVAÇÃO LTDA ME, ENRIK 

MATHEUS KLEVIN DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICO VINICIUS PASA HERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT, RENATO VALERIO FARIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:15629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17.513/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida Erico Vinicius Pasa 

Hernandez, 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.: 954345 Nr: 2268-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIORI E KREIN LTDA ME, VALCIR PRIORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SPERAFICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 18.159, PAULO CESAR BARBIERI - 

OAB:OAB/MT 17.739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 Agurade-se providências nos autos de embargos à execução em 

apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1066659 Nr: 53979-43.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRP CLIMATIZAÇÃO LTDA, JOÃO AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINO-AR REFRIGERAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ELLER DE ARAÚJO - 

OAB:142.174 OAB/RJ

 Nos termos do art. 10 do CPC, manifeste-se a parte requerida acerca do 

teor da petição de fls. 155/157, no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, conclusos para saneamento do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 756319 Nr: 8407-69.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:13.885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB/PR 8.123, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1051771 Nr: 47314-11.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS, 

IVAN CORREA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GONÇALVES RODRIGUES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Designo audiência de instrução para o dia 21 de fevereiro de 2019 às 16 

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.: 1025306 Nr: 34465-07.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SPERAFICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIORI E KREIN LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CRISTINA 

ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAURO DIER DIAS 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 18.159, ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O, PAULO CESAR BARBIERI - OAB:OAB/MT 

17.739

 Designo audiência de instrução para o dia 21 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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007248-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

IGOR NUNES EVANGELISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012353-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOELINA LAURENTINO DE MELO (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 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017836-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017841-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DANUBIO CASSIO BATISTA DE FRANCA (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 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002507-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

WASHINGTON DOS ANJOS PONTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017831-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

OSVALDO RICARDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022165-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA LEMOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014143-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016698-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ALEXANDRE DE BRITO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015991-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE CAMPOS (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017844-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CLEISLA RAQUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015676-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIELE CINTRA DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016189-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 24 de 528



setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018965-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA (REQUERENTE)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002556-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MARIA MONICA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002795-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS (ADVOGADO(A))

PATRICK BARDOINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011510-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EDUARDO PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011235-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITA CLARA LEITE CORONEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012327-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

IVANETE DA ROCHA PROENCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004930-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MAGDA DA CUNHA FLORES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012326-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES ROCHA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003950-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

DIEGO DE ARAUJO SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013509-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL DE SOUZA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003796-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILAIR TEREZINHA LEAL (AUTOR(A))

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016046-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ROSALVO DE CAMPOS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014855-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDUARDO COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016763-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WHARLEN DA SILVA BARROS (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 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017643-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015064-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ROSANA ALMEIDA GODOY (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017694-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIA GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

A. G. G. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015107-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015002-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDES CONSTANCIO (REQUERENTE)

FABIO FERREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014381-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LUIZ MIGUEL LEAO FLAUZINO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024278-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO CENTRO COMERCIAL '' ITALIA CENTER '' (AUTOR(A))

DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014907-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO SANTANA MARIM (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015099-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016760-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL RONALD CORTEZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017649-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA SALETE ZARICHTA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015878-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ABEILARD SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

ANTONIO DELFINO DOS SANTOS NETO (EXEQUENTE)

FABIANA APARECIDA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RENATA KELLY MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

STELA MARIA DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS OAB - 373.050.696-04 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos 

via PJE, n° 1015878-80.2016, oriundo da 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, com 

a finalidade de agendar sessão de mediação, a qual foi designada para o 

dia 05 de outubro de 2018, às 08h30min. Nos termos do enunciado 27 do 

Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC, solicito as 

devidas intimações das partes e advogados. O referido é verdade e dou 

fé. CUIABÁ, 23 de agosto de 2018 ANA CAROLINA NUNES LOPES 

CANCADO Analista Judiciária SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Avenida 

Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Telefone (65) 

3648-6000/6001, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015878-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ABEILARD SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

ANTONIO DELFINO DOS SANTOS NETO (EXEQUENTE)

FABIANA APARECIDA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RENATA KELLY MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

STELA MARIA DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS OAB - 373.050.696-04 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos 

via PJE, n° 1015878-80.2016, oriundo da 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, com 

a finalidade de agendar sessão de mediação, a qual foi designada para o 

dia 05 de outubro de 2018, às 08h30min. Nos termos do enunciado 27 do 

Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC, solicito as 

devidas intimações das partes e advogados. O referido é verdade e dou 

fé. CUIABÁ, 23 de agosto de 2018 ANA CAROLINA NUNES LOPES 

CANCADO Analista Judiciária SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Avenida 

Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Telefone (65) 

3648-6000/6001, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 
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78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015878-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ABEILARD SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

ANTONIO DELFINO DOS SANTOS NETO (EXEQUENTE)

FABIANA APARECIDA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RENATA KELLY MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

STELA MARIA DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS OAB - 373.050.696-04 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos 

via PJE, n° 1015878-80.2016, oriundo da 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, com 

a finalidade de agendar sessão de mediação, a qual foi designada para o 

dia 05 de outubro de 2018, às 08h30min. Nos termos do enunciado 27 do 

Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC, solicito as 

devidas intimações das partes e advogados. O referido é verdade e dou 

fé. CUIABÁ, 23 de agosto de 2018 ANA CAROLINA NUNES LOPES 

CANCADO Analista Judiciária SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Avenida 

Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Telefone (65) 

3648-6000/6001, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015878-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ABEILARD SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

ANTONIO DELFINO DOS SANTOS NETO (EXEQUENTE)

FABIANA APARECIDA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RENATA KELLY MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

STELA MARIA DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS OAB - 373.050.696-04 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos 

via PJE, n° 1015878-80.2016, oriundo da 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, com 

a finalidade de agendar sessão de mediação, a qual foi designada para o 

dia 05 de outubro de 2018, às 08h30min. Nos termos do enunciado 27 do 

Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC, solicito as 

devidas intimações das partes e advogados. O referido é verdade e dou 

fé. CUIABÁ, 23 de agosto de 2018 ANA CAROLINA NUNES LOPES 

CANCADO Analista Judiciária SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Avenida 

Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Telefone (65) 

3648-6000/6001, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015878-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ABEILARD SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

ANTONIO DELFINO DOS SANTOS NETO (EXEQUENTE)

FABIANA APARECIDA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RENATA KELLY MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

STELA MARIA DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS OAB - 373.050.696-04 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos 

via PJE, n° 1015878-80.2016, oriundo da 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, com 

a finalidade de agendar sessão de mediação, a qual foi designada para o 

dia 05 de outubro de 2018, às 08h30min. Nos termos do enunciado 27 do 

Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC, solicito as 

devidas intimações das partes e advogados. O referido é verdade e dou 

fé. CUIABÁ, 23 de agosto de 2018 ANA CAROLINA NUNES LOPES 

CANCADO Analista Judiciária SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Avenida 

Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Telefone (65) 

3648-6000/6001, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015878-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ABEILARD SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

ANTONIO DELFINO DOS SANTOS NETO (EXEQUENTE)

FABIANA APARECIDA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RENATA KELLY MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

STELA MARIA DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS OAB - 373.050.696-04 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos 

via PJE, n° 1015878-80.2016, oriundo da 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, com 

a finalidade de agendar sessão de mediação, a qual foi designada para o 

dia 05 de outubro de 2018, às 08h30min. Nos termos do enunciado 27 do 

Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC, solicito as 

devidas intimações das partes e advogados. O referido é verdade e dou 

fé. CUIABÁ, 23 de agosto de 2018 ANA CAROLINA NUNES LOPES 

CANCADO Analista Judiciária SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Avenida 

Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Telefone (65) 

3648-6000/6001, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015878-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ABEILARD SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

ANTONIO DELFINO DOS SANTOS NETO (EXEQUENTE)

FABIANA APARECIDA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RENATA KELLY MOREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

STELA MARIA DIAS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

PAULO CEZAR DIAS DOS SANTOS OAB - 373.050.696-04 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 
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JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ CERTIDÃO CERTIFICO 

que esta Central de Conciliação e Mediação da Capital recebeu os autos 

via PJE, n° 1015878-80.2016, oriundo da 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, com 

a finalidade de agendar sessão de mediação, a qual foi designada para o 

dia 05 de outubro de 2018, às 08h30min. Nos termos do enunciado 27 do 

Fórum Nacional de Mediação e Conciliação – FONAMEC, solicito as 

devidas intimações das partes e advogados. O referido é verdade e dou 

fé. CUIABÁ, 23 de agosto de 2018 ANA CAROLINA NUNES LOPES 

CANCADO Analista Judiciária SEDE DO CEJUSC - CENTRAL JUDICIÁRIA 

DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Avenida 

Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, S/N, Telefone (65) 

3648-6000/6001, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011961-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ROSALVO HURTADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012613-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDO BERNARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012666-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALINE DE OLIVEIRA SCHWAAB (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000466-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES GOMES DE AMORIM NEVES (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003082-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SAO CHARBEL LTDA (AUTOR(A))

AUGUSTO BARROS DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1020829-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE (ADVOGADO(A))

JOSE LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA ALVES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 729, CPC e, 

em cumprimento à determinação de ID 9472056, passo a impulsionar o 

presente feito para proceder a intimação da parte autora para retirar os 

presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 13 de setembro de 

2018 LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003368-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELSO LOPES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029877-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029967-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000856-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICK GARCIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação das partes para manifestar 

acerca da complementação do laudo de ID 13522020, no prazo de 15 

(quinze) dias. CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033748-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA JESUS COSTA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017865-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SIMONE SANTANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033829-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO LUCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033845-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

LUIZ MARIO RODRIGUES DE PADUA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033850-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RAMOS SALES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033904-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ADELIA PIRES DE CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005042-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUCIANA APARECIDA BUENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033976-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DAIANE DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034050-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BECKER (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 
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o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034448-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ROSILENE DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCAS FIDELES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034798-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOSE WANDERLEY DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026662-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. JOAO MARCIO CAMPOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034809-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

BRUNO REI DE FRANCA (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 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015823-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para manifestar 

sobre a certidão de ID 14312707, requerendo o que de direito, no prazo de 

quinze (15) dias. CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. ANA MARIA ROSA 

LOCATELLI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034824-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte requerida para se manifestar sobre o pedido de desistência do feito, 

no prazo de cinco (05) dias. Cuiabá, 13 de setembro de 2018 LYGIA 

MARINHO FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034836-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

LUZINETE MARIA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034844-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ANTONIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035078-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL FRANQUES FERREIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035424-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

LUZIA RODRIGUES BIE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035463-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. D. C. B. (AUTOR(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028898-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO TADEU DA CRUZ (ADVOGADO(A))

SOJA - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. JOAO MARCIO CAMPOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036689-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA BIHAIN ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036874-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILCINEIA PEREIRA GOMES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023540-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

CEZAR LUIZ CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018868-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHENYFFER RAYANE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. JOAO MARCIO CAMPOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1005362-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES (AUTOR(A))

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES (ADVOGADO(A))

EGLIS ARANTES MENDONCA MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA RITA MACIEL RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, passo a impulsionar o presente feito para proceder a intimação da 

parte autora para se manifestar em prosseguimento ao feito, no prazo de 

cinco (05) dias. Cuiabá, 13 de setembro de 2018 LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003941-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BUFFET LEILA MALOUF LTDA (EXEQUENTE)

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSNI BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para manifestar 

sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 10386898, no prazo de 

quinze (15) dias. Cuiabá, 13 de setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes 

Xavier Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1023910-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO OCTAVIO DE FIGUEIREDO PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE CONCEICAO DE BARROS OAB - 842.929.201-25 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004718-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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DJALMA JOSE ALVES NETO (ADVOGADO(A))

ORLEANDRO ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022339-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024327-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLA GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

SARAH PENSO (REQUERENTE)

JUSSARA CORTAT DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO MATHEUS MARQUES (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA GONCALES RODRIGUES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024660-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA (ADVOGADO(A))

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024677-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BARTOLOMEU DOS REIS (REQUERENTE)

DEBORA MUHL (ADVOGADO(A))

CAROLINE FERRER ANTUNES MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021277-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIARA VIANA XAVIER (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021364-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEITON ALMEIDA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015653-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES (ADVOGADO(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADEMILSON VERONEZI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018245-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SAULO BRUGNOLI VELOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018586-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MEDEIROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 
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setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018763-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BENEDITO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018853-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

CLEMILTON ALEXANDRE DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018855-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES ALVES DO BONFIM (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001987-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

IVAIR DELGADO PACHECO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002464-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO (ADVOGADO(A))

ADRIANA XAVIER FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025608-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. M. C. (AUTOR(A))

V. P. M. C. (AUTOR(A))

PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ALVARO DA CUNHA NETO (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FERREIRA MAXUEL CARVALHO OAB - 694.917.711-91 

(REPRESENTANTE)

JULIO CESAR MAXUEL CARVALHO OAB - 474.779.891-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

NEICIR MARIA SILVA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025608-47.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

requerimento de aplicação e majoração de multa diária para assegurar o 

cumprimento da tutela de urgência deferida (Id 14693785). Os autores 

informam que a ré, devidamente citada e intimada, não procedeu a 

autorização dos tratamentos como determinado em decisão. É o relatório. 

Decido. Infere-se que a ré foi devidamente citada e intimada para dar 

cumprimento na tutela de urgência deferida, em 17/08/2018 (Id 

14821817/14821846). Foi fixado na decisão inaugural que a ré deveria 

cumpri-la em cinco dias. Entretanto, até hoje a ré não atendeu a 

determinação judicial, tampouco se habilitou nos autos. Igualmente, não se 

tem notícia da interposição de recurso. O tratamento multidisciplinar, como 

dito, é relevante e o não atendimento e/ou interrupção poderá causar aos 

autores, infantes, diversas consequências, inclusive, com retrocesso do 

comportamento adquiridos. Portanto, majoro a multa diária para R$ 

10.000,00 e.determino a intimação da ré para dar cumprimento à decisão 

que deferiu a tutela no prazo de 24 horas. Cumpra-se com urgência, por 

oficial plantonista. Cuiabá, 13 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031417-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

ISABELA CAMPOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031417-52.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

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

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

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

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

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

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

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

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031470-33.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR JOAO FONSECA (AUTOR(A))

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (RÉU)

JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031470-33.2017.8.11.0041 DESPACHO Visando ao 

saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em atendimento 

ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da Não-surpresa e da 

Colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as partes a: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

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

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

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

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

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

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

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

IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036564-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ BRAGA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (AUTOR(A))

BIANCA BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO TARASOFF SILVA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036564-59.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 12508759. Expeça-se carta de citação para o endereço 

informado no ID 12508759, conforme requerido. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá, 13 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA 

CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1015604-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS (ADVOGADO(A))

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEO SAFETY COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VITIANE TRINDADE PALMEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015604-82.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 13944377. Assim, expeça carta precatória conforme 

solicitado. Cumpra-se observando as exigências do art. 260 do CPC. 

Cuiabá, 13 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026709-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUCIELE DE LIMA MARIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1024062-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (AUTOR(A))

LENINE POVOAS DE ABREU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

O.R.G.C. COMERCIO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025330-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

rosemeri mitsue okazaki takezara (ADVOGADO(A))

ADOLPHO MELLAO CECCHI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO BACHEGAS (RÉU)

ECO2 SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME (RÉU)

GEIZE ARANHA DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 811772 Nr: 18263-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELLEN SANTANA DE OLIVEIRA AGUIAR, 

ALEXANDRE DE SOUZA AGUIAR JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:12.919

 Processo nº 18263-23.2013.811.0041

Código 811772

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Suellen Santana de 

Oliveira Aguiar e Alexandre de Souza Aguiar Junior em face de Sisan 

Engenharia Ltda. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa 

autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 
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com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 11 de setembro 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.: 908937 Nr: 36104-94.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNIE FONSECA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁSSIA RABELO SILVA - 

OAB:16.874/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedente com resolução de mérito o pedido desta ação cautelar 

inominada e CONFIRMO a decisão liminar de p. 18.Custas e despesas 

processuais pelas rés, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, 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.Cuiabá, 12 de setembro de 2018.Ana Paula da 

Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 925395 Nr: 46748-96.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA MACHADO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO IUNI EDUCACIONAL S.A, 

KROTON EDUCACIONAL S/A, UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ, UNIC - 

UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - CAMPUS DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9.889-B, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16.962/MT, MARILEI SCHUSTER - OAB:5068-A/MT, MARILEI 

SCHUSTER - OAB:7721-B

 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.: 894440 Nr: 26181-44.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE DE MORAES BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedentes os pedidos desta ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica c/c indenização por dano moral e pedido liminar de tutela 

acautelatória proposta por Marinete de Moraes Batista contra Oi 

S.A.Custas pela autora, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

10% do valor atualizado da causa (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, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 98, § 1º e § 3º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 774463 Nr: 27664-80.2012.811.0041

 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: MARCIA ROSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246662, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido desta ação proposta por MARCIA 

ROSSA contra MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 

para DECLARAR a rescisão contratual e CONDENAR a ré a promover a 

RESTITUIÇÃO de 100% (cem por cento) dos valores adimplidos pela 

autora, com exceção da quantia de R$ 6.964,30 paga a título de 

corretagem. Os valores deverão ser atualizados com juros de mora de 1% 

ao mês e correção monetária pelo índice INPC, a partir da citação (405, 

CC). CONDENO a ré, ainda, ao pagamento de indenização por danos 

morais em valor equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice do INPC, a 

partir desta sentença.Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor da condenação.Após o trânsito em 

julgado, e decorrido o prazo de 30 dias úteis sem eventual pedido de 

cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 931462 Nr: 50119-68.2014.811.0041

 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: LUIZ EUGÊNIO DE MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, LIDIANNE SANTI DE LIMA - OAB:OAB/MT 15435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA 

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

OAB:244223/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a nulidade do contrato 

n.º21-1556032/13, devendo a relação voltar a sua forma originária. Diante 

da atitude ilícita, CONDENO o réu ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 10.000,00 (dez 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). Intime-se o réu para pagamento dos honorários periciais, 

como constou na decisão de p. 86. Custas e despesas processuais pelo 

réu, 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.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.: 452396 Nr: 24547-52.2010.811.0041

 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: JULIO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A, MOTO CAMPO 
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LTDA

 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: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos etc.

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, 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).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 921806 Nr: 44457-26.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODIL MORAES JARDIM, ANTÔNIA MARIA JARDIM

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

ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

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

OAB:19.077-A/MT

 Nos termos do art. 482, VI, da CNGC, impulsiono os presentes autos 

encaminhando intimação à parte autora para que manifeste-se acerca do 

pagamento efetuado nos presentes autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1267065 Nr: 26688-97.2017.811.0041

 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: MÁRIO GUARDADO RODRIGUES, VALTER BENDE 

RODRIGUES, CLAUDIO BENDE RODRIGUES, VERA ELISABETE BENDE 

RODRIGUES, EDGAR BENDE RODRIGUES, TÉRCIO BENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO LASCH, EUCLAIR JOÃO 

SCHAEDLER, ERCILIO VILI SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EUGENIO LASCH - OAB:2.063-A

 Processo nº. 26688-97.2017.811.0041- Código 1267065

Vistos e etc.

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.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 944188 Nr: 56974-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENJAMIM PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER, REGINA 

SCHAEDLER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELITO L. BERNARDI - 

OAB:7008-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 56974-63.2014.811.0041 - Código 944188

Vistos e etc.

A pessoa de Victor Hugo Malluta Melo compareceu nos autos a p. 92/93 

informando que o crédito aqui executado foi objeto do contrato de cessão, 

pugnando pela substituição do polo ativo da presente ação.

Intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

petição apresentada pelo Sr. Victor Hugo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1009166 Nr: 27188-37.2015.811.0041

 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: AGUILAR DA CRUZ ARAUJO

 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: RAYANNY LIVIA MIRANDA 

NOCETI - OAB:18.652 OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Posto isto, nos termos do art.487, I do CPC, julgo parcialmente procedente 

os pedidos da ação proposta por AGUILAR DA CRUZ ARAUJO em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao 

pagamento de R$ 5.062,50 (cinco mil sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso.Custas 

e despesas processuais pela ré, bem como os honorários advocatícios 

que, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art.85, § 8º 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.Cuiabá, 03 de setembro de 2018.Ana 

Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1098572 Nr: 9962-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA DE PAULA CORTEZ KISS, SERGIO 

LUIS KISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7.725

 Processo n° 9962-82.2016.811.0041

Código 1098572

SENTENÇA
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 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o bloqueio via 

BacenJud para satisfação da obrigação.

Após o bloqueio de valores, os executados foram devidamente intimados 

para se manifestarem sobre a penhora, porém, se quedaram inertes.

A p. 98, a exequente pediu a expedição do alvará dos valores que foram 

bloqueados da conta da executada.

A p. 99/102, a executada Helena de Paula Cortez Kiss se habilitou nos 

autos. Após, a mesma foi intimada do pedido de p. 98 (p.103) e não se 

manifestou, conforme certidão de p. 105.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor da exequente, nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ, cumprindo-se o que determina o artigo 450, §3º e §4º da 

CNGC.

Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1076729 Nr: 58421-52.2015.811.0041

 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: EMERSON MARIANO FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por 

EMERSON MARIANO FERREIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao pagamento de R$ 2.193,75 

(dois mil cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso.Defiro o 

levantamento dos honorários periciais. Expeça-se o alvará em favor do 

perito, os dados bancários estão descritos à p. 140.Custas processuais 

pela ré. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 700,00 (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de 

Setembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 460428 Nr: 29695-44.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA MARIA DA SILVA ROSA

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

OAB:12.144/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, constituo de pleno direito em título executivo judicial os 

documentos contidos na inicial à p. 10/20.Tratando-se de cumprimento de 

sentença, promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório 

Distribuidor.Intime-se a devedora, através de seus patronos, para 

cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º), 

efetuando o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado. 

(p. 21).Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do NCPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação da devedora 

somente será realizada por edital, quando, citados na forma do art. 256 do 

NCPC e tiverem sido revéis na fase de conhecimento.Não ocorrendo o 

pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de multa de 10% e 

também de honorários advocatícios de 10%, de acordo com o § 1º do art. 

523 do NCPC.Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá 

somente sobre o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do NCPC).Por fim, 

se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento voluntário, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.Deverá constar no 

mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada, independente 

de penhora ou nova intimação, apresentem querendo, sua impugnação 

nos próprios autos, na forma prevista no art. 525 do NCPC.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 778085 Nr: 31476-33.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX ROBSON FERNANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6.782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 172, intime-se o autor para requerer o que de 

direito, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1091388 Nr: 6754-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA NUNES DE MELO

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

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

OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar as partes para se manifestarem , 

no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o retorno dos autos à 1ª Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1149641 Nr: 31561-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ PISO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇAO LTDA, DELIRIO SBEGHEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEK CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:18.240/MT, RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - OAB:MT/ 

18.227

 Certifico que, nos termos 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 do oficial de justiça, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1296097 Nr: 7151-81.2018.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VERA ELIZABETE BENDE RODRIGUES, EDGAR BENDE 

RODRIGUES, MÁRIO GUARDADO RODRIGUES, VALTER BENDE 

RODRIGUES, CLAUDIO BENDE RODRIGUES, TÉRCIO BENDE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGÊNIO LASCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO LASCH - 

OAB:2.063-A

 Processo nº 715181.2018.811.0041

Código: 1296097

Vistos e etc.

Trata-se de pedido de restituição de prazo formulado por Mario Guardado 

Rodrigues e Outros.

O despacho de p.90 foi disponibilizado no DJE nº 10273, de 12/06/2018 e 

publicado no dia 13/06/2018, não tendo os autores conseguido usufruir do 

prazo legal e se manifestar nos autos, eis que em 15/06/2018 a 

administradora judicial nomeada nos autos em apenso (código 102600) 

FOURCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, realizou carga dos autos, 

os devolvendo somente em 25/06/2018.

O art. 223 do CPC estabelece:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa.

§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a 

impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no 

prazo que lhe assinar.”

Posto isto, nos termos do art. 223, §2° do CPC/15, DEFIRO o pedido de 

devolução de prazo para o os autores Mario Guardado Rodrigues e 

Outros, que deverá ser contado a partir da publicação da presente e/ou 

de sua ciência inequívoca.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 1070769 Nr: 55727-13.2015.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESAT COMBUSTIVEIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE FREIRE L. VANIN - 

OAB:OAB/RN 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre a Certidão do Oficial de fl. 30, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1151933 Nr: 32546-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA, EUCLAIR JOÃO 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT

 Processo nº 32546-46.2016.811.0041 - Código 1151933

Vistos e etc.

A pessoa que assina o acordo apresentado a p. 115/117 não possui 

procuração com poderes de receber citação e/ou entabular acordos em 

nome do executado Luciano da Silva.

Assim, intimem-se as partes para que em 15 (quinze) dias regularize a 

representação processual dos acordantes, apresentando procuração 

pública atribuindo poderes ao Sr. Euclair João Schaedler – CPF 

074.333.600-34 para receber citação e entabular acordos em nome do 

executado Luciano.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 884016 Nr: 19228-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONNIE FONSECA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁSSIA RABELO SILVA - 

OAB:16.874/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 152165, RICARDO JOAO ZANATA - 

OAB:8.360-MT

 Processo n. 19228-64.2014.811.0041 - Código 884016

SENTENÇA

Ronnie Fonseca Barbosa propôs ação declaratória de inexistência de 

débito c/c devolução de valores pagos em desfavor de Rodobens 

Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Cuiabá II 

SPE Ltda., todos qualificados e representados nos autos.

Relata o autor que em 27 de março de 2011 firmou com as rés, Proposta 

de Compra e Venda objetivando a aquisição da Unidade n. 246 do 

Empreendimento Rio Claro – 2ª Etapa, localizado no Jardim das Palmeiras, 

em Cuiabá. Afirma que embora no contrato não conste expressamente a 

data de entrega do imóvel, as rés divulgaram que a 2ª Etapa seria 

concluída em novembro de 2011.

Aduz ter realizado o pagamento do valor de R$ 19.481,40 a título de 

entrada, bem como providenciado o financiamento bancário de R$ 

71.187,72, conforme pactuado. Durante o período de construção, efetuou 

o pagamento das parcelas referente à fase de obra. Contudo, tendo o 

imóvel lhe sido entregue em 15/04/2013, a cobrança do encargo referente 

aos juros de obra continuaram até o mês de março de 2014.

Sustenta ter realizado o pagamento dos juros de obra até o mês de 

novembro de 2013, se recusando a continuar referido pagamento, que 

considera abusivo.

Diante disso, requer a citação das rés para trazerem aos autos a via 

original do contrato de compra e venda e, ao final, a restituição em dobro 

das parcelas pagas referentes a “juros de obra” no período de abril a 

novembro de 2013, que perfaz o montante de R$ 7.725,36; a declaração 

de inexigibilidade das prestações referentes a “juros de obra” dos meses 

de dezembro de 2013 e janeiro a março de 2014. Requer, ainda, a 

condenação das rés ao pagamento de honorários advocatícios de 10% 

sobre o montante a ser devolvido, além de honorários advocatícios de 

sucumbência.

Colacionou os documentos de p. 17/147.

À p. 148 foi determinada a citação das rés e concedido os benefícios da 

justiça gratuita.

Citadas, as rés ofertaram contestação em que arguiram preliminar de 

ilegitimidade passiva da Rodobens Negócios Imobiliários e incompetência 

absoluta da Justiça Estadual. Quanto ao mérito, defende a inexistência de 

atraso na entrega do imóvel, haja vista que o empreendimento poderia ser 

concluído até 05 de fevereiro de 2013 e as chaves foram entregues em 28 

de fevereiro de 2013.

 Argumenta que os pagamentos foram feitos diretamente à Caixa 

Econômica Federal, que liberou o crédito perante a ré, cujos encargos 

estão previstos em contrato para a fase de construção, sendo legítima 

sua cobrança. Defende o não cabimento da devolução com repetição do 

indébito, pois o pagamento foi espontâneo. Pede a improcedência dos 

pedidos (p. 156/260).

As rés apresentaram reconvenção ao argumento de que, por serem 

fiadoras da transação firmada entre o reconvindo e a Caixa Econômica 

Federal, foi obrigada a arcar com o pagamento de prestações inadimplidas 

pelo reconvindo, as quais totalizam a quantia de R$ 1.641,12. Assim, 

requer a condenação do reconvindo à restituição da quantia.

Impugnação à contestação (p. 272/281).

Contestação à reconvenção (p. 282/286).

O feito foi saneado às p. 297/298, oportunidade em que foi determinada a 

intimação das reconvintes para recolhimento das custas judiciais.
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Exceção de suspeição às p. 299/302.

Comprovante de recolhimento das custas judiciais relativas à reconvenção 

apresentada (p. 303/308).

Declaração de suspeição do magistrado Jorge Iafelice dos Santos (p. 

309).

Intimados a especificarem as provas a produzir, ambas as partes 

requereram o julgamento antecipado (p. 313/314 e 317).

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório. Decido.

Encontra-se pendente de apreciação a preliminar de ilegitimidade passiva 

da Rodobens Negócios Imobiliários S/A.

A parte ré argumenta que o instrumento particular que vincula as partes 

foi firmado tão somente entre a autora e a Sistema Fácil, Incorporadora 

Imobiliária Cuiabá II – SPE Ltda., contudo, verifica-se que a Rodobens 

Negócios Imobiliários foi a responsável pela divulgação e intermediação do 

empreendimento.

De acordo com o parágrafo único do artigo 7º do CDC, tendo mais de um 

autor a ofensa, todos responderão solidariamente pelos danos causados 

ao consumidor.

Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não havendo pedido de produção de outras provas além das já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide conforme 

me permitem os artigos 355, inciso I e 12, §2º, inciso VII (Meta 02-CNJ), 

ambos do Código de Processo Civil.

Ao caso em questão aplicam-se as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a disposta no artigo 6º, inciso VIII.

Infere-se que o autor adquiriu a unidade habitacional n. 264, do 

Empreendimento Rio Claro, Modelo TN47, Fachada F4, 2ª Etapa, localizado 

na Avenida das Palmeiras, Jardim Imperial, em Cuiabá – MT, por meio de 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, em 

27/03/2011 (p. 23/48).

 O contrato de financiamento do saldo remanescente foi celebrado com a 

Caixa Econômica Federal em 29/12/2011, oportunidade em que o autor 

adquiriu em definitivo a propriedade do bem imóvel objeto do contrato 

particular (p. 88/121).

No item “6” do Quadro Resumo constou que a conclusão do objeto da 

avença poderia ocorrer em etapas construtivas, que ainda seriam fixadas 

de acordo com a data de liberação de financiamento bancário ou da 

liberação de captação de recursos no mercado de capitais.

Constou, ainda, que no caso de Recursos Financeiros para uma só etapa 

construtiva, o prazo de conclusão seria de 12 meses a partir da liberação 

e, no caro de Recursos Financeiros concomitantes para duas ou mais 

etapas, o prazo de 12 meses seria contado a partir da liberação e 

acrescido de 02 meses subsequentes a etapa anterior. Por fim, no item “8” 

do Quadro Resumo constou a estipulação do prazo de 180 dias de 

carência, a contar da data do registro da incorporação no cartório 

imobiliário (p. 24/25 e 27).

 A ré não estipulou uma data certa para a conclusão das obras e entrega 

da unidade, condicionando-a a eventos futuros e incertos, o que não pode 

ser tolerado, eis que abusivo. Aliás, admitir o contrário seria colocar o 

consumidor em situação de total desiquilíbrio, já que o mesmo adquiriria o 

bem sem ter noção de quando lhe seria entregue (Ap 133571/2015, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 28/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Entretanto, embora o autor tenha mencionado o atraso na conclusão do 

empreendimento, a causa de pedir do mesmo está relacionada com a 

continuação da cobrança dos chamados “juros de obra” depois de 

recebida a posse do imóvel, ou seja, depois de concluído o 

empreendimento.

De acordo com o documento de p. 138, o autor recebeu as chaves do 

imóvel em 15/04/2013, assim, a cobrança deveria ser imediatamente 

cessada, haja vista que corresponde à taxa de juros cobrada pelo banco 

da construtora em decorrência do financiamento da obra, conforme 

disposto na Cláusula Sétima do contrato firmado com a Caixa Econômica 

Federal.

 O prejuízo do autor é evidente, pois, como se tratam de juros da fase de 

construção, nesse período não há amortização do saldo devedor. 

Percebe-se, portanto, ser indevida a cobrança dos juros de fase de 

construção no período em que o imóvel já havia sido concluído e entregue.

 Diante da comprovada cobrança indevida que causou prejuízos 

financeiros ao autor, cabível a pretensão de devolução dos valores 

correspondentes aos juros de obra efetivamente pagos nos meses de 

maio de 2013 a março de 2014, de forma simples, haja vista a inexistência 

de má-fé.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em casos análogos, têm decidido 

nesse sentido. Vejamos as ementas a seguir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - 

PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - PRORROGAÇÃO - LEGALIDADE 

– EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – SOMENTE APÓS O INGRESSO DA 

AÇÃO E DEPOIS DA PRORROGAÇÃO DE TODOS OS PRAZOS 

CONTRATUAIS - ATRASO INJUSTIFICADO - DANOS MATERIAIS (DANOS 

EMERGENTES) - ALUGUÉIS - CABIMENTO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA - DANOS MORAIS - QUANTUM MINORADO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Configura dano moral o atraso na entrega 

de imóvel comprado na planta. O fato de existir um agente financeiro 

responsável pelo financiamento celebrado pelo consumidor não exime a 

Construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais. Contudo, a 

cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de 

tolerância para o término da construção, em regra, não é abusiva, 

sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com diversas 

unidades autônomas. 2 - O pedido de restituição da taxa de evolução de 

obra, por ser oriundo de atraso na sua conclusão, está inserido dentre os 

deveres da Construtora, visto que decorrente de falha na prestação dos 

serviços. 3 - É devida a reparação por danos emergentes durante o tempo 

da mora da vendedora (AgRg no AREsp 748.501/RJ).” (Ap 41025/2017, 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEIÇÃO - 

PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - 

LEGALIDADE - ENTREGA DAS CHAVES - 25 MESES APÓS A 

ASSINATURA DO FINANCIAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - ATRASO 

INJUSTIFICADO - DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES) - ALUGUÉIS 

- CABIMENTO - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DANOS 

MORAIS - VALOR INSUFICIENTE - MAJORAÇÃO DEVIDA - CABIMENTO - 

TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a Caixa Econômica 

Federal ter atuado como agente financeiro responsável pelo financiamento 

celebrado pelo consumidor não exime a Construtora da obrigação de 

cumprir os prazos contratuais. Desse modo, o pedido de restituição da 

taxa de evolução de obra, por ser oriundo de atraso na sua conclusão, 

está inserido dentre os deveres da Construtora, visto que decorrente de 

falha na prestação dos serviços. A cláusula firmada no contrato de 

compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias para o 

término da construção, em regra, não é abusiva, sobretudo quando 

trata-se de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas. 

É excessiva a cláusula que fixa prazo de 25 meses após a assinatura do 

financiamento para entrega das chaves. É devida a reparação por lucros 

cessantes presumíveis pelo que o comprador deixou de usufruir com o 

imóvel durante o tempo da mora da vendedora (AgRg no AREsp 

748.501/RJ). A frustração do negócio pelo não recebimento no tempo e 

modo convencionados caracteriza ato ilícito e autoriza o ressarcimento 

dos danos morais. Se o valor arbitrado para a reparação dos danos 

morais não se revela adequado às especificidades da causa e está 

dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser 

majorado. Não comprovada a atitude de má-fé na cobrança da taxa de 

evolução de obra, sua restituição deve se dar na forma simples, sob pena 

de enriquecimento ilícito do consumidor.” (Ap 29076/2017, DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 18/04/2017)

Destaca-se que a responsabilidade das rés é objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 14. 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.”

Quanto ao pedido de condenação das rés ao pagamento dos honorários 

advocatícios contratuais, não há como acolher tal pretensão por ausência 

de fundamento legal, afinal, o contrato foi estabelecido entre o autor e seu 

patrono, não correspondendo à obrigação das rés.
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À par das considerações e fundamentos explanados, se revela 

improcedente o pedido formulado na reconvenção.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido formulado na ação declaratória de 

inexistência de débito c/c devolução de valores pagos proposta por 

RONNIE FONSECA BARBOSA, a fim de DECLARAR a inexigibilidade dos 

débitos referentes aos “juros da fase de construção”, vencidos nos 

meses de dezembro de 2013 e janeiro a março de 2014 e CONDENAR 

SOLIDARIAMENTE as rés RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e 

SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA. ao 

RESSARCIMENTO dos “juros de obra” no período de maio a novembro de 

2013, que totaliza o montante de R$ 3.862,68.

Os valores a serem ressarcidos pelas rés deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, a 

partir de cada vencimento (art. 397, CC).

Também com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, julgo improcedente o pedido formulado na reconvenção apresentada 

por RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ II SPE LTDA. em desfavor de 

RONNIE FONSECA BARBOSA.

 Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, condeno as 

rés ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 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.

Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de trinta dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018.

 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 906921 Nr: 34839-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER 

- OAB:2658/MT

 Processo nº 34839-57.2014.811.0041 - Código 906921

Vistos e etc.

A pessoa de Victor Hugo Malluta Melo compareceu nos autos a p. 63/64 

informando que o crédito aqui executado foi objeto do contrato de cessão, 

pugnando pela substituição do polo ativo da presente ação.

Intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

petição apresentada pelo Sr. Victor Hugo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 950276 Nr: 60692-68.2014.811.0041

 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: VGDSF, CIRLENE DA SILVA FERREIRA SOARES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 o pagamento da condenação, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 113891 Nr: 1638-80.1991.811.0041

 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: Metalúrgica Mirian Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO ROGGIA - 

OAB:18297RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:21.595/O

 Processo nº 1638-80.1991.811.0041 - Código 113891

Vistos e etc.

A pessoa de Victor Hugo Malluta Melo compareceu nos autos a p. 20/21 

informando que o crédito aqui executado foi objeto do contrato de cessão, 

pugnando pela substituição do polo ativo da presente ação.

Intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

petição apresentada pelo Sr. Victor Hugo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 1153380 Nr: 33214-17.2016.811.0041

 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: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, 

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 133214-17.2016.811.0041 - Código 1153380

Vistos e etc.

A pessoa de Victor Hugo Malluta Melo compareceu nos autos a p. 224/225 

informando que o crédito aqui executado foi objeto do contrato de cessão, 

pugnando pela substituição do polo ativo da presente ação.

Intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

petição apresentada pelo Sr. Victor Hugo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 1220490 Nr: 11629-69.2017.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CICARELLI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCALIR JOÃO SCHAEDLER, SIDNEY 

ALEXANDRE PICOLOTO, ROSANA SCHEDLER PICOLOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILDO CAPELETO - 

OAB:7288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11629-69.2017.811.0041 - Código 1220490

Vistos e etc.

A pessoa de Victor Hugo Malluta Melo compareceu nos autos a p. 275/289 

informando que o credito aqui executado foi objeto do contrato de cessão, 

pugnando pela substituição do polo ativo da presente ação.

Intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

petição apresentada pelo Sr. Victor Hugo, e apresente a procuração que 

autoriza o Sr. Ademar Santana Franco a vender/ceder em seu nome o 

crédito aqui cobrado.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 455342 Nr: 26547-25.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA REGINA DE FREITAS JACOB, PEDRO DE FREITAS 

JACOB, MARIANA DE FREITAS JACOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORDIOLLI TRANSPORTES LTDA, CLAUDEMIR 

MANOEL DOS SANTOS, MARÍTIMA SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSO JOSÉ CAMPOY - 

OAB:105.186, JÚLIO CESAR COELHO PALLONE - OAB:16.004 OAB/PR, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A

 Certifico que, nos termos da legislação vigente do Art. 482, VI CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

acerca do teor do Ofício nº 1470/2018-JSCNA, juntado às fl.546 o qual 

informa a designação da Audiência de oitiva das testemunhas para a data 

de 20/11/2018 às 15:00 na sede da 2ª Vara Cível e Criminal de Fátima do 

Sul.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 102600 Nr: 1367-42.1989.811.0041

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO VILI SCHAEDLER, EUCLAIR JOÃO 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO LASCH - 

OAB:2062-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 Diante disso, por ausência de legitimidade de Ivaldir Paulo Muhul, não 

conheço do recurso de embargos de declaração.O administrador judicial 

afastado apresentou neste feito a contestação do incidente de destituição 

de administrador. Na mesma oportunidade, postula incidente de 

falsidade.Quanto à essa defesa, deve ser juntada no incidente. 

Desentranhe-se e junte-se no referido incidente.No que se refere ao 

incidente de falsidade, este deve ser requerido pela via adequada.A 

Administradora Judicial AFARE I – Fundo de Investimento em Direito 

Creditórios Não-Padronizados, indicou como sua representante sua 

assessora financeira: Fource Consultoria Empresarial Ltda. (p. 

2.118/2.120).Entretanto, não acostou neste feito seus atos constitutivos, o 

fazendo somente no processo, cód. 114017, às p. 131/347.Diante disso, 

deve a AFARE I – Fundo de Investimento em Direito Creditórios 

Não-Padronizados trazer aos autos seus atos constitutivos, inclusive, os 

poderes outorgados à sua representante, no prazo legal.A Administradora 

Judicial DEVERÁ cumprir integralmente a decisão de p. 1.983/1.991.Em que 

pese a ilegitimidade de Ivaldir Paulo Muhul, considerando que questionou a 

lisura da Administradora Judicial porque uma das empresas de seu 

conglomerado está sendo investigada, ressaltando que não se trata 

daquela indicada pela Administradora para representá-la neste Juízo e, 

ante ao que determina o art. 139 do CPC, colha-se parecer do Ministério 

Público.Por fim, considerando o certificado pela Secretaria (p.2.163) que 

processo é retirado em carga por advogados, sendo o mesmo devolvido 

de forma desorganizada, advirto as partes que poderão perder o direito a 

vista caso persistam na desorganização das peças.A Gestora certificou 

às p. 2.168/2.169, que realizou conferencia neste processo e nos 

apensos, registrando as irregularidades encontradas.No que concerne as 

folhas faltantes, intime-se a Administradora Judicial para requerimentos 

pertinentes, no prazo de quinze dias.Certifique se a atual Administradora 

está cadastrada no Sistema Apolo para recebimento de intimações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1270935 Nr: 27978-50.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCI PRESTES ZIMMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO LASCHI, MASSA INSOLVENTE DE 

EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER, ERCILIO VILI SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR HAAB - 

OAB:96.392/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 o relatório.Decido.Por força da decisão proferida as p.57/59 o presente 

feito teve o valor da causa alterado para R$2.472.878,72, momento em 

que foi determinada a intimação do embargante para que recolhesse as 

custas e taxas judiciais, com base no novo valor atribuído a causa. Na 

oportunidade foi deferido o pagamento em seis parcelas. Efetivada a 

intimação do embargante, este não promoveu o recolhimento das custas 

judiciais, nem comprovou o pagamento da primeira parcela como 

autorizado.Nota-se que a intimação pessoal da parte para este caso não é 

necessária, conforme já pacificado pela doutrina e jurisprudência e, agora, 

consolidado no novo Código de Processo Civil. Vejamos:“APELAÇÃO 

CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ATENTADO – IMPUGNAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS REMANESCENTES – 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO À FALTA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO FIXADO –DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

RECURSO DESPROVIDO. “1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte 

Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o 

autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se 

determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código 

de Processo Civil. Precedentes.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1253573 / 

RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 

15/12/2011, DJe 01/02/2012).” (Ap 110592/2014, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no 

DJE 03/02/2015)“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a 

parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” (NCPC)Posto isto, 

diante da ausência de recolhimento das custas, extingo o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 485, IV do NCPC. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de setembro de 2018.Ana Paula da Veiga Carlota 

MirandaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 113881 Nr: 1449-73.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diesel Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Trata-se de execução de título extrajudicial movida por Diesel Norte LTDA 

em desfavor de Euclair João Schaedler.

A exequente renunciou o seu crédito, pugnando pela extinção do feito 

(p.90).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Trata-se de execução de título extrajudicial em que a exequente renunciou 

o seu credito, e desistiu da ação, pugnando por sua extinção.

 O Código de Processo Civil prevê que o exequente poderá desistir da 

execução.

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de 

apenas alguma medida executiva.”

A procuração de p. 05 outorga poderes de desistência e renúncia ao 

subscritor da petição de p.90.

 Assim, nos termos do art. 924, IV c/c 775, do CPC, homologo a 

desistência e, em consequência, JULGO EXTINTA esta execução.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição.

Custas pela exequente, deixo de condená-la em honorários 

sucumbenciais eis que, o executado sequer constituiu patrono nos autos.

Junte-se cópia da presente decisão nos autos principais (código 102600)

 P. I. Cumpra-se..

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 114008 Nr: 1494-48.1987.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Terra Nobre Comércio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euclair João Schaedler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:21.595/O, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 5761/1993

Código: 113872

Vistos e etc.

 Quanto a cessão de crédito, o art. 778 do CPC estabelece:

“Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei 

confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em 

sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por 

morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for 

transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do 

executado.”

Assim, intimem-se todos para ciência quanto à cessão informada a p. 

123/124. Não havendo impugnação, façam as devidas alterações na capa 

dos autos e sistema Apolo substituindo o Banco Real do polo ativo da 

presente ação pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG – Brasil Multicarteira (apenas para registro no sistema 

e nos autos)

Após, substitua o exequente Fundo de Investimentos em Direitos 

Creditórios Não Padronizados PCG – Brasil Multicarteira pelo Sr. Vitor Hugo 

Malutta de Melo como requerido.

No mais, cumpra-se a determinação dos autos principais.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 359808 Nr: 30035-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS PROMOÇÕES EVENTOS E PRODUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647, MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DA CUNHA 

MACEDO - OAB:8074/MT

 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201598 Nr: 5166-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCINEIA PEREIRA DE SÁ

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

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado ALEXANDRE CASTRO DE ARRUDA.

Ante o desaparecimento do feito determinei a restauração dos autos 

(p.27).

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 764876, uma vez que 

constava em carga com o advogado Alexandre desde o dia 15 de 

dezembro de 2015.

O processo não foi encontrado, razão pela qual determinei a restauração 

dos autos.

Posto isto, diante da restauração do processo, JULGO EXTINTO este 

incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 20 de julho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201601 Nr: 5170-51.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERONILDES FRANCISCO VIEIRA, EROTILDES 

SATURNINA NUNES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA NERES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12131 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face da advogada DÉBORA NAHIME ASTOLPHO.

Ante o desaparecimento do feito determinei a restauração dos autos 

(p.37).

A gestora da secretaria certificou que o processo n. 789008 foi devolvido 

pela causídica em 30/05/2015.

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 789008, uma vez que 

constava em carga com a advogada Débora desde o dia 28 de setembro 

de 2016.

O processo não foi encontrado, razão pela qual determinei a restauração 

dos autos.

Entretanto, em maio/2018 o processo foi devolvido na secretaria deste 

Juízo.

Posto isto, diante da devolução do processo, JULGO EXTINTO este 

incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.

Cuiabá, 20 de julho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1201592 Nr: 5162-74.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALEX MOTA QUEIROZ

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

SEGURO DPVAT S.A

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de incidente de busca e apreensão de autos instaurado por este 

Juízo em face do advogado CELSO ALVES PINHO.

Ante o desaparecimento do feito e o requerimento do causídico, determinei 

a restauração dos autos (p.16).

É o relatório. Decido.

Infere-se dos autos que este incidente foi instaurado com a finalidade de 

efetuar a busca e apreensão do processo, código 1030576, uma vez que 

constava em carga com o advogado Celso desde o dia 13 de maio de 

2016.

O feito não foi encontrado, razão pela qual determinei a restauração dos 

autos com a concordância da parte autora. Ressalto que de acordo com 

as informações extraídas do Sistema Apolo, a ré ainda não havia sido 

citada.

Posto isto, diante da restauração do processo, JULGO EXTINTO este 

incidente e determino seu arquivamento.

Transitada em julgado, arquive-se.

 Sem custas.
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Cuiabá, 20 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1063796 Nr: 52666-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE CRESTINA WIEDEMANN SHAEDLER, 

EUCLAIR JOÃO SHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT

 Processo nº 52666-47.2015.811.0041 - Código 1063796

Vistos e etc.

A pessoa que assina o acordo apresentado a p. 69/71 não possui 

procuração com poderes de receber citação e/ou entabular acordos em 

nome da executada Rejane Cristina.

Assim, intimem-se as partes para que em 15 (quinze) dias regularize a 

representação processual dos acordantes, apresentando procuração 

pública atribuindo poderes ao Sr. Euclair João Schaedler – CPF 

074.333.600-34 para receber citação e entabular acordos em nome da 

executada Rejane Cristina.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 927670 Nr: 48043-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS BECKHEUSER LTDA, JOSÉ CARLOS 

BECKHEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTALEZA AGROPECUÁRIA INDUSTRIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO DE OLIVEIRA 

MARTINS - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 48043-71.2014.811.0041 - Código 927670

Vistos e etc.

A pessoa de Victor Hugo Malluta Melo compareceu nos autos a p. 176/177 

informando que o crédito aqui executado foi objeto do contrato de cessão, 

pugnando pela substituição do polo ativo da presente ação.

Intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

petição apresentada pelo Sr. Victor Hugo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 354208 Nr: 24603-56.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO LUIS SENIGALIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCAL TRANSPORTES E PARTICIPAÇÇÕES 

LTDA, BB LEASING S/A ARRENDAMENTO MECANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT, REJANE BELUSSI MIRANDA - OAB:7.410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 957057 Nr: 3582-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO VILLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLAIR JOÃO SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3582-77.2015.811.0041 - Código 957057

Vistos e etc.

A pessoa de Victor Hugo Malluta Melo compareceu nos autos a p. 129/130 

informando que o crédito aqui executado foi objeto do contrato de cessão, 

pugnando pela substituição do polo ativo da presente ação.

Intime-se o exequente para que, em 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a 

petição apresentada pelo Sr. Victor Hugo.

No mesmo prazo deverá apresentar cópia do contrato de cessão, eis que 

o apresentado a p. 131/132 não fazem referência aos exequentes.

O descumprimento da presente determinação importará em indeferimento 

do pedido de cessão.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 384461 Nr: 20046-89.2009.811.0041

 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: Anacleto Marques da Silva, NELMA SUELI MARQUES 

BORGES, ROBSON LUIS MARQUES, ANADELMA MARQUES BORGES, 

ROBERTO LUIS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELINA COUTINHO RESENDE, SÉRGIO 

LUIZ BARRETO SANTOS, Gerson Mendes Alves, SÔNIA MARQUES 

BORGES SANTOS, SABINO NEGREIROS, MARIA DA GRAÇA COSTA 

NEGREIROS, GERSON MENDES ALVES, MARIA DA GRAÇA COSTA 

NEGREIROS, SABINO NEGREIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES BALERONI - 

OAB:882/MT, ORLANDO CAMPOS BALERONI - OAB:4849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de usucapião em que os réus, citados, não ofertaram 

contestação, tampouco os confinantes apresentaram objeção.

Infere-se dos autos o desinteresse da União, do Estado de Mato Grosso e 

do Município de Cuiabá.

Os autores requereram a oitiva de testemunhas, a fim de comprovar o 

tempo de posse.

É o breve relato. Decido.

Diante da ausência de oferecimento de contestação, decreto a revelia dos 

réus.

Os autores estão devidamente representados e não há preliminares, 

razão pela qual declaro o feito saneado.

Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do CPC, fixo como ponto 

controvertido o tempo de posse dos autores sobre a área em litigio.

 Quanto ao ônus da prova, cabe aos autores fazer prova da posse e 

tempo de posse sobre o imóvel, (art. 357, inc. III do CPC).

Para tanto, defiro produção da prova testemunhal e designo o dia 

18/10/2018 às 14:00 horas para a audiência de instrução e julgamento. As 

testemunhas deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

nos termos do artigo 357, §4º, NCPC.

Registro que nos termos do art. 455 do NCPC, “Cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.”.

Cumpra-se imediatamente. Processo da Meta 02 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 771087 Nr: 24140-75.2012.811.0041

 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: MARIANA MAGRINELLI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TWITTER INC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MAGRINELLI 

GONÇALVES - OAB:16.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, GIOVANNA DE ALMEIDA ROTONDARO - OAB:, GREYCI 

JAQUELINE OLIVEIRA DE SOUZA - OAB:21279/O, ISABEL CRISTINA 

GUARIM DA SILVA - OAB:6.347/MT, MARIO EDUARDO MARQUARDT - 

OAB:10915 - A, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INACIO HELENE LESSA - OAB:6.571

 Certifico que os Embargos de Declaração opostos pela parte requerido às 

fls. 202/205 são tempestivos. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerente para apresentar suas contrarrazões aos 

Embargos opostos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029534-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (AUTOR(A))

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DO CONSORCIO E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1029534-36.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de divida c/c cancelamento 

de protesto e pedido de tutela provisória proposta por CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A contra CÉSAR DO CONSÓRCIO 

E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. ME., objetivando, ab initio, o 

cancelamento do protesto realizado em seu nome e referente a duas 

duplicatas por indicação e sem aceite, emitidas pela ré indevidamente. 

Para o deferimento do pedido de tutela, a autora ofertou caução. A tutela 

almejada pela autora está regulada no 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 autora almeja a concessão liminar da tutela provisória de urgência, 

eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário para evitar um 

dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do protesto de 

obrigação indevida. 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." Nota-se que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos 

requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313. Negritei.) Os documentos apresentados com a inicial 

demonstram que o protesto de duas duplicatas por indicação e sem aceite, 

referentes às Notas Fiscais nºs 358 e 361. Disto se infere a probabilidade 

do direito da autora que foi protestado por serviço que por esta via 

questiona. O prejuízo da demora é evidente, eis que inquestionável o efeito 

nocivo às relações jurídicas da empresa Posto isto e considerando que a 

autora ofertou caução no valor total da obrigação questionada, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para CANCELAR o protesto das duplicatas de 

prestação de serviço nºs 358-A e 361-A junto ao 4º Serviço Notarial e de 

Protesto de Títulos de Cuiabá/MT. Em atenção ao art.334 e §§ do CPC., 

designo o dia 03/12/2018 às 12:00 horas para a audiência de conciliação 

para o que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e 

Mediação da Capital, localizada neste Fórum. Intime-se a autora, na 

pessoa de seu advogado, para comparecer à audiência de conciliação, 

nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para a 

audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 

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

que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

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

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

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

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

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

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

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 

Cuiabá, 10 de setembro de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA 

MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031244-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI (ADVOGADO(A))

ONILDA NEGREIROS MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031244-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ONILDA NEGREIROS MORAIS RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Banco do Brasil S.A. interpôs Recurso de Agravo de Instrumento nº. 

1009694-66.2018.8.11.0000 em face da decisão de id n. 14598328. Em 

sede de retratação, não vislumbro qualquer motivo que enseje a mudança 

da decisão concedida, no entanto, a referida decisum agravada foi 

modificada pelo Tribunal de Justiça. Por tais motivos, cumpra-se conforme 

decisão do Tribunal de Justiça (id n. 15187153) e oficie-se a 2ª Secretaria 

Cível do Tribunal de Justiça prestando as informações solicitadas pela 

Excelentíssima Relatora. Após, conclusos. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1021180-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSIANE DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021180-22.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIANE DA SILVA DE SOUZA RÉU: MRV ENGENHARIA E 
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PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. Josiane da Silva Souza interpôs 

Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1008941-12.2018.8.11.0000 em 

face da decisão de id n. 14292739, que indeferiu o pedido de tutela de 

urgência reivindicado na inicial. Em sede de retratação, não vislumbro 

qualquer motivo que enseje a mudança da decisão recorrida, no entanto, a 

referida decisum foi modificada pelo Tribunal de Justiça. Por tal motivo, 

cumpra-se conforme decisão do Tribunal de Justiça (id n. 15247118) e 

oficie-se a Secretaria da 1ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça prestando as informações solicitadas pela Excelentíssima Relatora. 

Aguarde a realização da audiência de conciliação. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009061-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA REIS 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)

 

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. 10 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123382 Nr: 27529-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ ABTUBES ANFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:OAB/MT 1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - 

OAB:OAB/MT 2.915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para providenciar o 

recolhimento das custas correspondente a expedição requerida e deferida 

nos autos de fls. 85, bem como, para apresentar a planilha atualizada do 

débito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 780637 Nr: 34198-40.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA ALVINA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO - 

OAB:OAB/MT 14.522, CAMILA SILVA DE SOUZA - OAB:14660, IVO 

MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - OAB:20.298-A, 

JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452, THIAGO CHAGAS DE 

CAMPOS CARVALHO - OAB:333170

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para apresentar a 

planilha atualizada do débito, para que seja expedido a certidão conforme 

deferida nos autos de fls. 662 no prazo de 05 (cinco) dias.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 885746 Nr: 20341-53.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPOCA CONSULTORIA PROJETOS E 

SERVIÇOS LTDA, EDUARDO SOARES DE LIMA

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

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/SC 8927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 872973 Nr: 11781-25.2014.811.0041

 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: CARLOS CESAR DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE 

TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAYA LEHN SCHNEIDER - 

OAB:MS/10.766, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013-A/MT, 

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

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca dos 

documentos de fls. 394/397, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1263915 Nr: 25767-41.2017.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIS SEGURANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PIOVEZAN-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ALFREDO R. FRANCO 

- OAB:11.990/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, através de seu patrono, 

para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça lançada no 

sistema no dia 13/08/2018 Informo que, caso não sejam adotadas as 

medidas necessárias, no prazo de 30 (trinta) dias, a carta precatória será 

devolvida independentemente de cumprimento, nos termos do art. 393 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria da Justiça do CGJ do 

TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 94039 Nr: 5667-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS 

AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LÚCIA DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

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

OAB:7397/MT

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 437986 Nr: 15649-50.2010.811.0041

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

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESANDRA RIBEIRO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO da advogada ARIADINE GROSSI, para proceder a 

devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as penalidade dos §§ 2º 

e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 835920 Nr: 40985-51.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA EPP, SIMONE 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

RENAULT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO TORBAY GORAYEB - 

OAB:6.351-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566/MT, MARCOS MOREIRA MACIEL - OAB:15392/MT, 

PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT, REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Face a interposição de Recurso de Apelação pela parte Requerida, 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 Requerente 

para, querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1072619 Nr: 56449-47.2015.811.0041

 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: WANDERLEY HONORATO DA SILVA FILHO, JOÃO 

HONORATO DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA S. BRITO 

- OAB:11.915 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA FERNANDES DA 

CUNHA - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 357, II do Código de Processo Civil, delimito as questões 

de fato, fixo o ponto controvertido na existência de dano moral em razão 

do prazo para o conserto do veículo objeto da lide.

Determino a juntada da petição protocolada no dia 03/09/2018 pela 

Advogada dos Autores.

Depreende-se que a Advogada dos Autores comunica o não 

comparecimento de suas testemunhas e na oportunidade arrola mais uma 

testemunha.

O pleito deve ser indeferido, pois o prazo para o arrolamento de 

testemunhas findou-se conforme certidão de fl. 157.

Ainda que a petição juntada nesta oportunidade trata-se de substituição, 

este pedido não deve prosperar tendo em vista não estar elencado nas 

hipóteses dos incisos do art. 451 do Código de Processo Civil.

A Requerida, através da sua Advogada manifestará sobre os documentos 

juntados nesta oportunidade em sede de alegações finais.

Fixo o prazo de 10 dias sucessivos para apresentação de memoriais

Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 772722 Nr: 25839-04.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS SANTARÉM GONZALES, 

CLAUDILUCIA FÁTIMA DA SILVA, GIOVANA CAMBAÚVA ROCHA LEPES 

RIBEIRO, VALDEMAR LUIZ FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA AUX. M. MORAES DE 

FREITAS - OAB:11.507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/O, LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - OAB:16928, 

ROGÉRIO FLORENTINO PEREIRA - OAB:201996/SP

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado ADRIANA AUXILIADORA MOURA M. 

DE FREITAS, para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, 

caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1328471 Nr: 15271-16.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE CAMARGO & CIA. LTDA -EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

DA UFMT - UNISELVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE FUKUI - 

OAB:13.589/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 – CGJ, 

promovo a intimação da parte Embargada para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 747645 Nr: 44899-94.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERMÍNIO GALDINO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

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

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

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

impulsiono os com a finalidade de intimar as partes, através de seus 

patronos, acerca do início da perícia designada para o dia 27/09/2018, às 

9:00h no endereço situado na Av. Historiador Rubens de Mendonça, Ed. 

Cuiabá Tower, 14º andar, sala 1403, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, 

oportunidade em que as partes deverão comparecer para os devidos 

esclarecimentos quanto a realização da vistoria in loco e análises nos 

medidores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 778052 Nr: 31442-58.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA DA SILVA PRADO VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

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

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do autor para 

manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres
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Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1194570 Nr: 2917-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO GOMES BARCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Certifico que os autos que retornaram da contadoria e impulsiono nos 

autos com a finalidade de intimar às partes para que, se manifestarem 

acerca de fls. 93, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

 Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012343-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

SUSAN RAFAELLI EHRENBRIENK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012343-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SUSAN RAFAELLI EHRENBRIENK RÉU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA 

INTERNACIONAL S.A. Vistos etc. Considerando que ambas as partes 

manifestaram o desinteresse na conciliação (id n. 13089443 e id n. 

14853332), suspendo a realização da audiência conciliatória designada 

para 24/09/2018, conforme estabelece o artigo 334, §4º, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Intime-se a parte Requerente para no prazo 

legal, caso queira, apresentar impugnação à contestação apresentada 

pela Requerida. Por consequência, deixo de apreciar o petitório de id n. 

15306964. Cumpra-se. Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033499-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

WILSON ROCHA 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028659-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DO NASCIMENTO SOUSA (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: 1027565-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

MARCOS WINICIUS SALVATERRA SANTOS (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: 1000833-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FLAVIA DE CAMPOS PEREIRA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação da Requerida para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014117-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

REGINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito 

Estando os autos instruído com os documentos necessários, defiro o 

pedido formulado no Id 13529293, para emenda do pedido. Concedo ao 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anote-se. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio - 

conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de audiência conciliatória, que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC, 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: 1017900-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

WILLIAN SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 48 de 528



apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa, razão pela qual indefiro o pedido formulado no Id 14198457. 

Dessa forma, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se pela segunda vez 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). Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009275-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS (ADVOGADO(A))

FRANCISCA EUFRASIA NOGUEIRA LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório – DPVAT, onde a parte requerente obteve a 

concessão da Gratuidade da Justiça no Tribunal de Justiça, conforme 

decisão anexada no Id nº 14417954. Anote-se. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessário, defiro o prosseguimento do feito. Assim 

dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor que agende eletrônicamentente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, 

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. Estando a 

conciliatória agendada, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024919-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR FRANCISCO LEITE (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

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 
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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, razão pela qual indefiro o pedido formulado no Id 14199924. 

Dessa forma, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se pela segunda vez 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). 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: 1009817-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação a parte requerente vem aos autos aditar o pedido 

inicial, para Complementação de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório – DPVAT. Estando o pedido instruído com o a cópia do recibo 

da indenização que foi pago administrativamente pela parte requerida, 

recebo o pedido de aditamento da inicial, requerida no Id 14442345. Assim, 

dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor que agende eletrônicamentente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, 

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. Estando a 

conciliatória agendada, 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: 1027985-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE FRANCA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento 

do feito. Preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 319, do CPC, defiro 

o pedido formulado no Id 14012754, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

concedo a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça, até 

que se prove o contrário – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, 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
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018679-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CRISTINEY APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa, razão pela qual indefiro o pedido formulado no Id 14199924. 

Dessa forma, não estando configurada a formação de conflito a ser 

solucionado pelo Judiciário, intime-se pela segunda vez 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). 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: 1019230-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR DOS SANTOS GUIMARAES (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

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 SINCOR e, até o momento, 

não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como posso obter 
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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, 

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, razão pela qual, indefiro o pedido formulado no Id 

14199924, no que se refere a demonstração do requerimento pleiteado na 

via administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se pela segunda vez 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, concedo a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça, até que se prove o contrário – art. 99, 

§ 3º do CPC. 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: 1010739-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAILTON FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos que comprovam seus rendimentos para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Preenchidos os requisitos exigidos 

no artigo 319, do CPC, defiro o pedido formulado no Id 13017062, para 

emenda do pedido inicial. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, até que se prove o contrário concedo a 

parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do 

CPC. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor, que agende eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data 

para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC, 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: 1015670-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISVALDO MENDES RAMOS (ADVOGADO(A))

JULIANO SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro 

o pedido formulado no Id nº 36651032, para emenda do pedido inicial. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, ao Gestor para 

agendar eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016450-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA (ADVOGADO(A))

TELMA HEITOR DE MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PRISCILLA GAMARRA MENA BARRETO (RÉU)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

PJE nº 101.6450-65.2018.8.11.004157458 (p) VISTOS, Informações de 

Agravo (id.n. 15279756) prestadas nesta data. Mantenho a decisão 

agravada (id.n.14742288) por seus próprios fundamentos. Tendo em vista 

que o pedido de tutela antecipada recursal vindicado no referido recurso 

foi INDEFERIDO, determino o retorno dos autos à secretaria para 

prosseguimento do feito. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008312-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSICLEIA LEITE (AUTOR(A))

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro 

o pedido formulado no Id nº 13364154, para emenda do pedido inicial. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, ao Gestor para 

agendar eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a 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: 1010648-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

APARECIDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 12901306. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a 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: 1013218-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON ROSA RIBEIRO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro o 

pedido formulado no Id 13631061, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se prove o contrário concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, 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: 1013234-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DA SILVA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro o 

pedido formulado no Id 13504620, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se prove o contrário concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, 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, 
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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: 1013537-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro o 

pedido formulado no Id 13537877, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se prove o contrário concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010698-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR SOARES NUNES NEVES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro 

o pedido formulado no Id nº 13533964, para emenda do pedido inicial. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, ao Gestor para 

agendar eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010697-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA VIEIRA LOPES (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro 

o pedido formulado no Id nº 13533963, para emenda do pedido inicial. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, ao Gestor para 

agendar eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010700-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA VANESSA DE MOURA SOUZA (REQUERENTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documento para 
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emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro 

o pedido formulado no Id nº 13580826, para emenda do pedido inicial. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, ao Gestor para 

agendar eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a 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: 1011735-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MOZANES MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 15144391. Em cumprimento ao 

que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a 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: 1015716-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BONDISPACHO BENTO (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento 

do feito. Preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 319, do CPC, defiro 

o pedido formulado no Id 13723902, para emenda do pedido inicial. Dando 

cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que 

agende eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC, 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: 1013756-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ROSANA FERREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro o 

pedido formulado no Id 13538242, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se prove o contrário concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, 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 
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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: 1013029-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS MACHADO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do 

feito. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro o 

pedido formulado no Id 13601687, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se prove o contrário concedo a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, 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: 1013908-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO TENORIO CUIABANO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde pode se presumir como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, concedo a parte requerente os 

benefícios da Gratuidade da justiça, até que se provem o contrário – art. 

99, § 3º do CPC. Assim, dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio - 

conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de audiência conciliatória, que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010900-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

PJE nº 101.0900-89.2018.8.11.004157458 (p) VISTOS, Informações de 

Agravo (id.n. 1529106) prestadas nesta data por meio do ofício nº 

39/2018/INFO/GAB. Mantenho a decisão agravada (id.n.14858119) por 

seus próprios fundamentos. Tendo em vista que o pedido de tutela 

antecipada recursal vindicado no referido recurso foi INDEFERIDO, 

determino o retorno dos autos à secretaria para prosseguimento do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007958-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC, e não havendo outra pendência a ser sanada, defiro o pedido 

formulado no Id nº 6091904, para emenda da inicial. Dando cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008001-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC, e não havendo outra pendência a ser sanada, defiro o pedido 

formulado no Id nº 6092016, para emenda da inicial. Dando cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007967-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança onde a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 

319 do CPC, e não havendo outra pendência a ser sanada, defiro o pedido 

formulado no Id nº 6092077, para emenda da inicial. Dando cumprimento 

ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008632-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA DE SOUZA CORREA (AUTOR(A))

TEREZINHA SUELY DA SILVA (AUTOR(A))

OLAVO DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

MARINA MELO DE SOUZA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

DIRCE CRUZ DA COSTA (AUTOR(A))

CILENE DA SILVA MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, os 

requerentes compelidos a emendar o pedido inicial, vieram anexar 

documentos nos autos, requerendo o prosseguimento do feito. Sanada a 

irregularidade e preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, 

defiro o pedido formulado no Id 5909744, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se provem o contrário, concedo aos requerentes os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, 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: 1003743-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAURIA CRISTINA DE OLIVEIRA VARANDA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

DOMINGAS CESARINA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

ELTON COSTA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA EMERENCIANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

SAULO JACINTO DE OLIVEIRW (AUTOR(A))

JOAQUINA VICENTINA MONTES CARDOSO (AUTOR(A))

EDMARCOS VERSALLI CARDOSO (AUTOR(A))

IRMA DE JESUS LOPES (AUTOR(A))

CAMILA FERNANDA CHIQUITO (AUTOR(A))

SONIA REGINA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

SHIRLEY PAULA DE SOUZA ALMEIDA DE MELO (AUTOR(A))

JORACY DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

EVERTON PRATES COLUCCI (AUTOR(A))

FLAVIANA CARLOTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

WALCIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

ADRIANA DOS SANTOS COSTA (AUTOR(A))

MARLEY MENDES ARAUJO (AUTOR(A))

ZILDOMAR ALVES VARANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)
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DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, os 

requerentes compelidos a emendar o pedido inicial, vieram anexar 

documentos nos autos, requerendo o prosseguimento do feito. Sanada a 

irregularidade e preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, 

defiro o pedido formulado no Id 13946007, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se provem o contrário, concedo aos requerentes os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, 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: 1004445-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORITA RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

LUCIENE MESQUITA DOS SANTOS (AUTOR(A))

EMERSON DE ARAUJO CONCEICAO (AUTOR(A))

WILSON PEREIRA DE CARVALHO (AUTOR(A))

RITA DE SOUZA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

SAULO ANANIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANA ROSALIA NUNES LEMES (AUTOR(A))

RITA MOURA DA SILVA MARIANO (AUTOR(A))

JOAO MAIA PINHEIRO (AUTOR(A))

SONIA MARIA ANJOS FERREIRA (AUTOR(A))

LUIZA VIRGILIA RODRGUES PEREIRA (AUTOR(A))

MARIA VERALUCIA ALVES PINHEIRO (AUTOR(A))

CLAYTON MARIANO DA SILVA (AUTOR(A))

IDELICE FLORA DE JESUS (AUTOR(A))

FRANCISCO MOREIRA FERREIRA (AUTOR(A))

VALDINEIA COSTA MACEDO (AUTOR(A))

CARMINDA FRANCISCA OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANA BENEDITA DE MOURA E SILVA (AUTOR(A))

ALMI DE SOUZA MACHADO (AUTOR(A))

ODILIO TAQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, os 

requerentes compelidos a emendar o pedido inicial, vieram anexar 

documentos nos autos, requerendo o prosseguimento do feito. Sanada a 

irregularidade e preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, 

defiro o pedido formulado no Id 14569945, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se provem o contrário, concedo aos requerentes os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, 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: 1026205-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ROSA MARIA DE SOUZA ARANGE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LARISSA DOS SANTOS SILVA

 

PJE n. 1026205-16.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, INTIME-SE a parte Autora, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do 

artigo 321 do CPC, nos seguintes termos: 1) Fundamentar o pedido de 

tutela de urgência, expondo os elementos que evidenciem o perigo de 

dano ou o risco de resultado útil ao processo, nos termos do artigo 300 do 

CPC. 2) Indicar sua opção pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou mediação (artigo 319, II e VII do CPC). 3) Juntar 

comprovante atualizado de endereço residencial em seu próprio nome, 

bem como adequar a sua qualificação acrescentando seu endereço 

eletrônico. 4) Adequar o valor da causa, uma vez que este deve 

corresponder ao benefício patrimonial pleiteado, tanto moral quanto 

material (art. 292, V e VI, CPC), Decorrido o prazo supra, voltem os autos 

conclusos para minutar decisão com pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019545-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LEONDYS CLAUDIO SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LARISSA DOS SANTOS SILVA

 

PJE n. 1019545-06.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, INTIME-SE a parte 

Requerente, para no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos 

termos do artigo 321 do CPC, juntando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, holerite, extrato bancário, CTPS, etc...), sob pena de 

indeferimento do benefício. Determino ainda a juntada de COMPROVANTE 

DE ENDEREÇO em seu próprio nome. Decorrido o prazo supra, voltem os 

autos conclusos para minutar decisão de tutela de urgência. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004188-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MAURO MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA MARGARIDA VIEIRA DE AMORIM (AUTOR(A))

GERSON DA CRUZ ARAUJO (AUTOR(A))

ANGELO PEDROSO DE AMORIM (AUTOR(A))

MARILENE LOPES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

CARLINDO MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

BALBINA MARTINS PEREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

MARINA MARIA MOREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOANA RAMOS DE ALMEIDA QUEIROZ (AUTOR(A))

HILARIO JOSE DE MAGALHAES (AUTOR(A))

IRACI BENVINDA DA COSTA (AUTOR(A))

EMANOEL GONCALVES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

LAZARO ROQUE DE AMORIM (AUTOR(A))

LOURDES LARA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GILMA DA SILVA ROHDEN (AUTOR(A))

DIVARCI ALVES (AUTOR(A))

BENEDITO ERASMO DE LIMA (AUTOR(A))

CELIA BANHOLI BATISTA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

CLAUDOMIRO BATISTA (AUTOR(A))

LUCI COSTA DE LIMA (AUTOR(A))

ANICE MARTINS DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

JINEI FRANCISCO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

CLARINDA RIBEIRO DE MORAES (AUTOR(A))

LEONARDO GONCALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, os 

requerentes compelidos a emendar o pedido inicial, vieram anexar 

documentos nos autos, requerendo o prosseguimento do feito. Sanada a 

irregularidade e preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, 

defiro o pedido formulado no Id 14146702, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se provem o contrário, concedo aos requerentes os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, 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: 1001862-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PACIFICA DE SOUZA (AUTOR(A))

NELSON ALOISIO MAYER (AUTOR(A))

SIMONE ATAIDE DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIO MIRANDA DA COSTA (AUTOR(A))

CATARINA LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

MARIANO DE JESUS SOUSA (AUTOR(A))

MARIA IZENE FAGUNDES (AUTOR(A))

BASILIO DAMACENA MEIRA (AUTOR(A))

SEBASTIAO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

SARA DAS DORES PEREIRA (AUTOR(A))

ROSEANE SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA DO SOCORRO SANTOS (AUTOR(A))

NILSON DOS SANTOS FERREIRA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MARCIA ROSA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCA FRANCINETE MAIA (AUTOR(A))

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

VANIR APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional, os 

requerentes compelidos a emendar o pedido inicial, vieram anexar 

documentos nos autos, requerendo o prosseguimento do feito. Sanada a 

irregularidade e preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, 

defiro o pedido formulado no Id 13946753, para emenda do pedido inicial. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

até que se provem o contrário, concedo aos requerentes os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. 

Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC, 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007558-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos 

autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 13973929, para 

emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 
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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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008600-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos 

autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 13708079, para 

emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - 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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008687-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos 

autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 13973929, para 

emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - 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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008847-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos 

autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 13974033, para 

emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - 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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008735-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos 

autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 13973685, para 

emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - 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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008587-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos 

autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 13707761, para 

emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - 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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009585-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos 

autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 13643982, para 

emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - 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

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009541-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos 

autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 13867123, para 

emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - 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 
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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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010370-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Arbitramento de Honorários a parte requerente vem 

comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Não havendo outra pendência a ser sanada nos 

autos, defiro o pedido formulado no Identificador nº 13642027, para 

emenda do pedido inicial. Em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 

335 do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa 

de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

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

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038054-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

CARLOS DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da Requerida, para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038063-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

DIMAS LAURINDO 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))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038081-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MANOEL DE FRANCA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038114-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Requerida para apresentar contrarrazões ao recurso 

de apelação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017859-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRO DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

ALAN RAFAEL DOS SANTOS GUEDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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: 1029844-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ROSIMAR VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(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: 1024402-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUITA ANTONIA DA CRUZ CEZARI (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001588-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NETO FOSQUIERA (AUTOR(A))

joeli mariane castelli (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

 

Nos termos do ofício 79/2018- CCMC, certifico que encaminho intimação 

das partes para realização da audiência de Conciliação, que será 

realizada no dia 10 de outubro de 2018 às 08:30 horas na SALA 04, do 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 
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3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024182-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARGARIDA HITONE NAKANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME FAVA INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do ofício 79/2018- CCMC, certifico que encaminho intimação 

das partes para realização da audiência de Conciliação, que será 

realizada no dia 10 de outubro de 2018 às 11:30 horas na SALA 05, do 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail:central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

LEONARDO FIALHO PINTO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do ofício 79/2018- CCMC, certifico que encaminho intimação 

das partes para realização da audiência de Conciliação, que será 

realizada no dia 10 de outubro de 2018 às 13:00 horas na SALA 01, do 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail:central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443479 Nr: 19092-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO KOESTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORTIZ - AGENTE AUTONOMO DE 

INVESTIMENTOS LTDA, FRANCIELE FERREIRA ALVES, MARCO AURÉLIO 

CARVALHO CÔRTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - OAB:4939, 

EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - OAB:6896/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN CRISTINA MOREIRA 

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

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 130.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1162253 Nr: 36851-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLEGIO PRUDENTE CAMPOS EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE FACCHIANO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON ANDREY LESSA - 

OAB:17.184/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 55/56.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 28020 Nr: 614-65.2001.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOÍSIO COELHO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, JEAN GUSTAVO MOISÉS - OAB:186557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:5286-B/MT

 "(...) Deste modo, ratifico que cabe ao exequente a averbação nas 

matrículas dos imóveis mediante a apresentação do Termo na respectiva 

serventia registral (CPC, artigo 844), comprovando-se os registros no 

processo.No que tange aos demais pleitos (fls. 1.574/1.578), DEFIRO 

PARCIALMENTE os pedidos constantes do item “a” e “b”, pois as 

pesquisas, via convênios, serão efetivadas tão somente em desfavor do 

executado, eis que seu filho não faz parte desta lide, sob pena de tal 

pedido ser considerado litigância de má-fé em desfavor do 

exequente.DEFIRO também o pedido aviado no item “c”. Oficie ao 

INDEA/MT, conforme requerido.INDEFIRO o pedido constante no item “d”, 

eis que a providência pode ser perfeitamente obtida pela própria parte 

junto aos Juízos mencionados. No que tange ao pleito contido no item “e”, 

conforme já explanado no início desta decisão, o Termo de Conversão de 

Arresto em Penhora já foi expedido as fls. 1.132, no entanto, em face da 

alienação da maior parte do referido imóvel, determino a intimação do 

exequente para que manifeste se tem interesse na Penhora da área 

remanescente da matrícula nº 22.344 indicando o tamanho atual dessa 

área remanescente pertencente ao executado para confecção do Termo 

de Penhora. Por fim, INDEFIRO o pedido contido no item “f”, por não 

antever presente expressão injuriosa no parágrafo indicado pelo 

exequente, podendo este se valer das medidas judiciais apropriadas em 

desfavor do executado, caso não coadune com este entendimento.Após a 

expedição dos atos necessários ao cumprimento desta decisão, 

voltem-me os autos conclusos com brevidade, para pesquisas de bens do 

executado via convênios.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 13 de 

setembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1006595 Nr: 26204-53.2015.811.0041

 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: EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREONETE AMORIM DE SOUZA, DERCILIO DE 

SOUZA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHÃES - OAB:17567-O

 Diante de toda fundamentação elucidada, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA 

PENAL.CONDENO a parte Autora EDSON ARANTES DA SILVA, ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro 

em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, de acordo com a 

orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.Tendo em vista o 

julgamento conjunto, a presente está sendo impressa em duas vias para 

encarte em cada um dos processos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 405570 Nr: 37819-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA NILCE DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:13.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT
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 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 803423 Nr: 9881-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE NEIDE BRUNO DA SILVA, ESPÓLIO DE 

ALINOR OLIMPIO DA SILVA, GEORGE HENRY ANDRADE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ DA SILVA, RODRIGO CESAR 

PEIXOTO FALEIROS, LUCELIA GLORIA PEIXOTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA 

- OAB:6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SCOFONI FALEIROS - 

OAB:4.600/MT, MARCELO PRADO FALEIROS - OAB:, MARCELO 

PRADO FALEIROS - OAB:9.253/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls.137/138.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802237 Nr: 8700-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONIFÁCIO GREGÓRIO DA CONCEIÇÃO

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

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

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

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

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 Certifico que, os Embargos de Declaração de fls. 425. foram interpostos 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação do Embargado (requerido) 

para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 399170 Nr: 32738-23.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA MIRANDA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, ROSELY 

AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 451656 Nr: 23876-29.2010.811.0041

 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: ANDRELINA DE CARVALHO HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARANTES DA SILVA, DERCILIO DE 

SOUZA FERREIRA

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

OAB:6.486-B, REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

FAGUNDES MAGALHÃES - OAB:17567-O, FERNANDO DAMICO - 

OAB:14322-MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B/MT, REGIANE 

DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O

 AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E

 DE ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

 Processo Código nº 451656

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA

 DE CLAUSULA PENAL EM CONTRATO

 C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

 Processo Código n.º 1006595

I - DO JULGAMENTO SIMULTÂNEO

Inicialmente, verifico a existência de conexão entre a ação declaratória e a 

obrigação de fazer em apenso, razão pela qual serão julgadas 

simultaneamente (art. 55, §1º, do CPC/2015) .

II – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE ESCRITURA 

PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

RELATÓRIO:

VISTOS,

ANDRELINA DE CARVALHO HUNGRIA, devidamente qualificada na inicial, 

propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E DE 

ESCRITURA PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em face de 

EDSON ARANTES DA SILVA, discorrendo em síntese que em 09 de 

outubro de 2008 contratou o Requerido na condição de corretor de 

imóveis, para que o mesmo promovesse a venda de sua casa, localizada 

na Rua Dom Manuel, quadra 13, casa 15, no Bairro Jardim Morada dos 

Nobres, nesta cidade, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo 

que ao Requerido seria pago o valor de 5% (cinco por cento) a título de 

honorários de intermediação.

Relata que em 23 de abril do ano de 2009, o Requerido compareceu em 

sua residência, induzindo-lhe a assinar uma procuração que dava 

poderes a ele para registrar, vender, ceder, anuir e transferir o imóvel a 

qualquer pessoa e pelo preço que o mesmo contratasse, inclusive para si 

próprio, nos termos do artigo 117 do Código Civil.

 Afirma que, na mesma oportunidade, o Requerido ainda solicitou que a 

Autora assinasse um contrato de compra e venda de um imóvel 

residencial localizado na cidade de Rondonópolis/MT, no qual estaria 

sendo adquirido por ela, pelo importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

cujo pagamento estaria sendo realizado no sistema de troca, dando sua 

casa, objeto desta demanda, e recebendo de volta um apartamento no 

Residencial São Carlos ou no Residencial Santa Inez, correspondente ao 

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e mais R$ 40.000,00 

(quarenta mil reais), representado por uma nota promissória com data para 

23/05/2009.

Alega que foi enganada e ludibriada pelo Requerido, que aproveitou da 

sua condição de analfabeta, assegurou-lhe tratar-se de um bom negócio, 

e que não tinha ciência do que estava escrito na procuração, tampouco no 

contrato de compra e venda.

Sustenta ainda que, na mesma data que assinou a procuração e o 

contrato o Requerido lhe obrigou a desocupar imediatamente sua casa e 

alugar uma kitnet, porém, em razão de não ter condições de arcar com as 

despesas de aluguel, o Requerido se comprometeu a pagar o valor do 

aluguel no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 03 (três) meses, 

argumentando que seria tempo suficiente para a Autora fixar moradia em 

outro local.

 Destaca que, em razão da demora do Requerido em cumprir com o que 

prometeu resolveu verificar no Cartório de Registro de Imóveis as 

condições de sua casa, vindo a descobrir que o Requerido havia 

registrado o imóvel em seu próprio nome, sem entregar nenhum dos bens 

imóveis ou o dinheiro prometido à Autora.

Salienta que, após isso, foi até seu imóvel e constatou que havia um 

terceiro lá residindo, e que ao indagá-lo, afirmou que comprou a casa do 

Requerido, e já estaria providenciando para transferir a escritura para seu 

nome.

Ao final, requereu a antecipação da tutela para o fim de averbar registro 

do imóvel a existência do presente litígio, não podendo ser alienado até o 

fim da presente demanda, como forma de garantir que o Requerido não 

aliene a terceiro presumidamente de boa-fé. Requereu ainda, a retomada 

da posse do imóvel a fim de voltar a residir no local que foi ilicitamente 

retirada.

No mérito, requereu a procedência da ação, com a declaração de nulidade 

da procuração outorgada ao Requerido e por consequência do contrato 

de compra e venda com a devolução do imóvel de sua propriedade e do 

registro da escritura realizado em nome do Requerido, além da 

condenação deste ao pagamento de indenização por perdas e danos, 

consubstanciado no pagamento dos aluguéis atrasados do imóvel em que 

reside no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e ao pagamento dos 

aluguéis que foram vencendo no trâmite do processo, ou enquanto ele 

permanecer na posse do imóvel.

 Alternativamente, pugnou pela rescisão do contrato firmado entre as 
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partes, em razão do inadimplemento do Requerido ao deixar de transferir 

os dois imóveis que supostamente estavam sendo objeto de permuta, além 

do não pagamento do valor em dinheiro que se comprometeu pela nota 

promissória acostada aos autos.

 Com a Inicial vieram os documentos de fls. 23/39.

Despacho às fls. 40, postergando a análise da liminar e determinando a 

citação do requerido.

As fls. 43/59 a parte Autora informou a interposição de Recurso de 

Agravo de Instrumento.

O requerido foi citado às fls. 61/62.

A Autora apresentou pedido de reconsideração às fls. 63/66, requerendo 

a averbação na matrícula do imóvel a existência de ação judicial 

questionando a propriedade do bem e a proibição de alienação do mesmo 

para terceiros.

 O Requerido EDSON ARANTES DA SILVA ofereceu contestação com 

documentos as fls. 69/88, arguindo em preliminar a falsidade da nota 

promissória juntada as fls. 33, requerendo a produção de prova pericial a 

fim de apurar a autenticidade da assinatura do documento.

 No mérito, defende em síntese a legalidade do negócio jurídico celebrado 

entre as partes e a inexistência de provas quanto a aos requisitos 

necessários para a anulabilidade da vença prevista nos artigo 157 ou 171 

do Código Civil. Afirmou que o imóvel estava abandonado e improprio para 

habitação, não sendo verdadeira a afirmação da autora no sentido de que 

foi obrigada a sair do imóvel. Salienta não ter conseguido vender o bem 

por conta do estado de conservação, razão pela qual, resolveu comprar a 

casa e reforma-la para vender, dando em pagamento dois imóveis, um 

localizado na cidade de Rondonópolis pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) e outro no Residencial São Carlos ou Santa Inez pelo valor de R$ 

25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Diz também ser inverídica a afirmação 

da Requerente sobre o fato de ter alugado uma kit net para que ela 

desocupasse o imóvel, afirmando que emprestou a quantia de R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais) por solidariedade, caridade e humanidade, se 

colocando ainda como fiador, pagando inclusive as contas de energia. 

Pondera que o verdadeiro motivo pelo qual a autora tenta anular o negócio 

jurídico seria porque não aceita arcar com as despesas de transferência 

dos imóveis entregues como forma de pagamento da venda. Impugnou o 

requerimento de perdas e danos, sob o argumento que não concorreu 

para os mesmos, eis que a Autora tem a disposição dois imóveis objetos 

do contrato e se nega a ocupá-los por não querer pagar as despesas 

referente a transferência da propriedade. Ao final, requer a improcedência 

da ação.

Decisão às fls. 89/92, deferindo parcialmente os efeitos da tutela 

pleiteada, somente para averbar no registro do respectivo imóvel a 

existência da presente ação anulatória, e determinando que a Autora 

trouxesse aos autos, a qualificação e o endereço completo do terceiro 

ocupante do imóvel, para que fosse citado na qualidade de litisconsorte 

passivo.

A Autora informou a fls. 100, que o atual morador e ocupante do imóvel 

objeto da ação, trata-se de DERCÍLIO BENEDITO, requerendo o 

prosseguimento do feito.

Às fls. 101/105, sobreveio comunicação da decisão de não conhecimento 

do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte Autora.

À fl. 111, informação do Cartório de Registro de Imóveis, dando conta do 

cumprimento da averbação à margem da matrícula do imóvel objeto da 

matrícula nº 28.898, fls. 005, livro 2-CT.

Impugnação à Contestação às fls. 117/126.

Despacho às fls. 128, designando audiência de instrução.

Audiência de instrução realizada às fls. 139, onde foi colhido o depoimento 

pessoal da parte autora e das testemunhas Marcia Regina Rodrigues, 

Benedito da Costa Ribeiro Filho, Leandro Aguiar Bispo, bem como foi 

deferido o pedido de perícia grafotécnica do documento juntado às fls. 33, 

devendo os custos ser arcado pela parte Requerida.

O requerido indicou a perita Rosane Lorenzi para realização da perícia 

grafotécnica à fl. 142.

Decisão à fl. 146, nomeando a perita Rosane Lorenzi, especialista em 

documentoscopia, para realização de perícia grafotécnica, ficando a 

cargo do Requerido o pagamento dos honorários periciais.

A perita apresentou proposta de honorários periciais às fls. 151/152, no 

valor de R$ 7.240,00 (sete mil, duzentos e quarenta reais), ou o 

equivalente a 10 salários mínimos.

 A fl. 158, a parte Requerida manifesta não possuir condições financeiras 

de arcar com os valores propostos em honorários periciais, requerendo 

os benefícios da gratuidade da justiça.

A autora apresenta os documentos originais às fls. 163/165.

Decisão à fls. 172, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça feito pelo 

Requerido, e determinando o recolhimento dos valores dos honorários 

periciais, sob pena de preclusão.

O Requerido, devidamente intimado, quedou-se inerte. Assim, foi 

declarada preclusa a realização da prova pericial.

Às fls. 175/230, aportou aos autos, requerimento de intervenção de 

terceiro proposta por DERCÍLIO DE SOUZA FERREIRA.

Manifestação da Autora quanto à intervenção de terceiro, com breve 

relato dos fatos e requerendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita 

do interveniente, bem como o indeferimento de todos os pedidos 

formulados na intervenção de terceiro (fls. 232/239).

Decisão às fls. 242/243, deferindo o pedido de intervenção como 

assistente litisconsorcial do Requerido, concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e indeferindo o pedido de revogação da liminar.

A parte Autora as fls. 246/251 noticiou o falecimento do seu filho, 

pugnando pela concessão de liminar como tutela antecipada para que 

possa voltar a residir em seu imóvel.

Vieram os autos conclusos.

II – DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA 

PENAL EM CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (EM 

APENSO).

RELATÓRIO:

VISTOS,

 EDSON ARANTES DA SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL 

EM CONTRATO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, em face de 

CREONETE AMORIM DE SOUZA e DERCÍLIO DE SOUZA FERREIRA, 

discorrendo em síntese ter firmado contrato de compra e venda de imóvel 

em 22 de fevereiro de 2010 com ambos Requeridos, estabelecendo a 

venda e transferência ao Autor de dois imóveis, sendo uma casa 

localizada no Lote 09, Quadra 43, com 03 quartos sendo uma suíte, sala, 

02 ambientes, cozinha, WC social, área de serviço, canil, área na frente e 

garagem com área do terreno de 223,54 m² conforme depreende da 

Escritura Pública de Compra e Venda do 5º Serviço Notarial desta cidade e 

outra com área de 208,01 m², quadra 43, com 03 quartos, sala, cozinha, 

banheiro, segundo consta da regularização da Escritura datada de 05 de 

fevereiro de 2005.

Relata que o preço ficou estipulado em R$ 145.000,00 (cento e quarenta e 

cinco mil reais), sendo que o pagamento seria feito mediante permuta com 

uma casa localizada no bairro Morada dos Nobres, com 234 m² de 

construção, mais o terreno de 12x30-360 m² e ainda um veículo F1000, 

ano e modelo 90/90.

Afirma que, cumpriu com a sua parte do contrato, pagando o preço da 

forma em que foi permutado. Os Requeridos, no entanto, transferiram 

apenas a área de 208,01 m², deixando de assinar a Escritura em Cartório 

a da segunda casa, localizada no Lote 09, Quadra 43, com 03 quartos 

sendo uma suíte, sala, 02 ambientes, cozinha, WC social, área de serviço, 

canil, área na frente e garagem com área do terreno de 223,54 m².

Destaca que, notificou os Requeridos via A.R. em 12/05/2014, para 

cumprirem com a sua responsabilidade no contrato, todavia os mesmos 

permaneceram inertes.

 Alega que, conforme o contrato entabulado ficou estipulado multa de 15% 

(quinze por cento) a qualquer das partes que descumprisse o contrato.

Requereu a antecipação da tutela, a fim de que os Requeridos transfiram 

imediatamente ao Autor o imóvel localizado no Lote 09, Quadra 43, com 03 

quartos sendo uma suíte, sala, 02 ambientes, cozinha, WC social, área de 

serviço, canil, área na frente e garagem com área do terreno de 223,54 m² 

conforme consta da Escritura Pública de Compra e Venda do 5º Serviço 

Notarial desta cidade, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo 

ou, subsidiariamente a expedição de mandado de Averbação ao Cartório 

de Registro de Imóveis.

 Ao final, requereu a procedência da ação, com a confirmação da tutela 

pleiteada e a condenação dos Requeridos ao pagamento da multa 

estabelecida na cláusula penal (cláusula sexta) no importe de 15% (quinze 

por cento) sobre o valor do contrato, ou seja, R$ 145.000,00 (cento e 

quarenta e cinco mil reais). Pugnou ainda a fixação da data (22/02/2010) 

do reconhecimento de firma da assinatura do contrato, como data de início 

da fluência de juros e correção monetária, que contados até a data da 

propositura da ação, perfaz o importe de R$ 44.488,34 (quarenta e quatro 

mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos).
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Com a Inicial vieram os documentos de fls. 10/15.

Decisão às fls. 16/17, indeferindo o pleito de tutela antecipada ante a 

ausência dos requisitos necessários, determinando a citação dos 

Requeridos e ainda a emenda a inicial, para que o Autor junte cópia do seu 

documento pessoal (RG e CPF) e de seu comprovante de residência.

As fls. 20/24, o Autor pleiteou a reconsideração da decisão de 

indeferimento do pedido liminar, apresentando cópia da matrícula do imóvel 

nº 28.898, no 6º Ofício de Cuiabá, a fim de demonstrar que o imóvel foi 

transferido aos Requeridos na data de 12/08/2010 (fls. 20/22), ou seja, 

que cumpriu com a sua parte no pagamento e os Requeridos não 

honraram com a sua obrigação.

Emendou ainda a inicial trazendo a cópia do documento pessoal e 

comprovante de residência.

Os Requeridos foram citados às fls. 27/28.

Os Requeridos DERCÍLIO DE SOUZA FERREIRA E CREONETE AMORIM DE 

SOUZA ofereceram contestação com documentos as fls. 29/71, arguindo 

em preliminar a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a conexão 

com os processos em trâmite na 7ª Vara Cível da Capital referente ao 

mesmo contrato, sendo, a primeira uma ação declaratória de nulidade 

contratual (Cód. 451656), distribuída em 30/06/2010 e a segunda uma 

ação de embargos de terceiro, distribuída em 21/01/2015 (Proc. 

16345-13.2015.811.0041 - Cód. 953972).

No mérito, defendem em síntese que o imóvel adquirido do Autor está sub 

judice pela proprietária anterior, e caso a ação declaratória de nulidade 

contratual (Cód. 451656) por ela intentada em desfavor do Autor seja 

julgada procedente, correm o risco de perder o respectivo imóvel objeto da 

matrícula nº 28.898 no 6º Ofício de Cuiabá.

 Alega que por tais motivos que não realizaram a transferência do imóvel 

denominado Lote 09, Quadra 43, com 03 quartos sendo uma suíte, sala, 02 

ambientes, cozinha, WC social, área de serviço, canil, área na frente e 

garagem com área do terreno de 223,54 m².

Impugnou a aplicação da cláusula penal, argumentando que não houve 

inadimplemento contratual que ensejasse a aplicação de tal cláusula, e que 

não houve culpa ou dolo dos mesmos, uma vez que estão apenas se 

resguardando de seus direitos. Ao final, requerem a improcedência da 

ação.

O Autor apresentou Impugnação à Contestação às fls. 74/76, rechaçando 

a existência de conexão das ações que tramitam na 7ª Vara Cível com a 

presente demanda, uma vez que tratam-se de negócios jurídicos distintos, 

alegando que a averbação a margem da matrícula do imóvel quanto a 

existência da ação, determinada liminarmente, objetivou apenas a 

cientificar eventuais terceiros adquirentes da existência daquela demanda. 

Concluiu que tal assertiva se confirma com o julgamento sem resolução do 

mérito dos embargos de terceiros (Cód. 953972) promovidos pelos 

Requeridos. Refutou que nada justifica a suspensão arbitrária e unilateral 

do pagamento por parte dos Requeridos e por fim, declara que os 

Requeridos estão na posse do bem sem lhe prestar nenhuma indenização 

e tão pouco à pretensão de cessar o uso ou se desfazer da propriedade, 

fazendo-lhe experimentar prejuízos e enriquecendo-se ilicitamente.

 Despacho às fls. 78, determinando que as partes especifiquem as provas 

que pretendem produzir.

À fl. 80, manifestação do Autor, informando não ter mais prova a produzir.

 Os Requeridos por sua vez, especificaram suas provas, trazendo cópias 

de documentos às fls. 84/109, e pugnando pela designação de audiência 

de instrução e julgamento.

Em decisão à fl. 111, foi reconhecida a preliminar de conexão arguida 

pelos Requeridos e determinada a conexão da presente demanda com as 

ações em trâmite da 7ª Vara Cível (Ação declaratória de Nulidade Cód. 

451656 e Embargos de Terceiro Cód. 953972), bem como a imediata 

remessa destes autos aquele juízo.

Os autos vieram redistribuídos e foram apensados conforme decisão de 

fls. 113.

O pedido de prova testemunhal foi indeferido, uma vez que se trata de 

matéria de direito e a vasta provo documental colacionada aos autos é 

suficiente para o deslinde da questão e formação do convencimento deste 

juízo (fl. 114).

Em seguida, vieram os autos conclusos.

SÃO OS RELATÓRIOS.

 DECIDO.

Conforme relatado, pretende a parte ANDRELINA DE CARVALHO 

HUNGRIA anular o negócio jurídico celebrado com o Requerido EDSON 

ARANTES DA SILVA, sob a escusa de ser analfabeta e humilde, foi 

ludibriada e induzida a erro ao outorgar uma procuração a ele conferindo 

plenos poderes para transferir para si próprio, o único imóvel que possuía 

para garantia de moradia de sua família.

 Subsidiariamente, formulou pedido de rescisão contratual em decorrência 

da inadimplência do Requerido em razão deste não ter cumprido sua parte 

na avença, pois não teria recebido os imóveis em permuta ao seu, 

tampouco o valor em espécie representado pela nota promissória emitida 

por ele.

 Com efeito, o negócio jurídico é válido quando preenche os requisitos do 

artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, 

possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em 

lei, e outro acrescentado pela doutrina - apesar de ser passível a sua 

extração da legislação em um exame sistemático -, respectivamente, a 

saber: consentimento ou consenso consciente (vontade exteriorizada de 

forma livre e desembaraçada).

Com relação a esse ultimo requisito, contemplou o legislador de modo a 

ensejar a anulabilidade do negócio jurídico quando plenamente 

demonstrada a existência de vícios de consentimento ou defeitos de 

vontade, listando-se no artigo 171 do Código Civil, os vícios resultantes de 

erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

No que concerne à nulidade do contrato pela condição de analfabetismo 

da parte Autora, ainda fosse o caso, tal circunstância por si só, não 

implica necessariamente na falta de capacidade de compreensão dos atos 

da vida civil, e portanto, não interfere diretamente com a vontade em si, 

esta sim que, eventualmente viciada, teria o condão de afetar o plano da 

validade do ato.

No caso, alega a parte Autora que por ser analfabeta e pessoa humilde 

não tinha condições de entender as consequências daquela formalidade, 

subsistindo assim, vício de vontade ao outorgar a procuração ao 

Requerido conferindo-lhe poderes para vender e transferir para si próprio 

o imóvel, pois acreditava ser necessário todo esse procedimento para que 

o mesmo pudesse vendê-lo e receber o valor correspondente.

 Ocorre que a prova documental e testemunhal colide com as assertivas 

da Requerente. Seus documentos pessoais não apontam a condição de 

“analfabeta”. O instrumento procuratório formalizado em cartório também 

não fez qualquer ressalva nesse ponto. Aliás, as testemunhas, apesar de 

afirmarem que a Autora seria “analfabeta”, confirmam que ela tinha pleno 

conhecimento que na venda do seu imóvel estaria recebendo em troca 

dois outros bens imóveis e mais a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) em dinheiro.

 A par disso, é possível concluir que naquela ocasião a Requerente era 

sabedora dos termos em que foi negociada a venda do seu imóvel e a 

forma como receberia o pagamento do preço, razão pela qual, não há 

sequer cogitar se tratar de “analfabetismo funcional”. Causa espécie os 

fatos alinhavados pela parte Autora no sentido que o Requerido a teria 

obrigado sair do seu único imóvel e “morar de aluguel” em uma kit net , ao 

tempo em que afirma ter aceitado o Requerido pagar três meses do 

aluguel, enquanto procurasse outro locar para morar.

 Entrementes, não há como deixar de reconhecer que a situação posta em 

debate não se trata de mera frustração de venda por inadimplência do 

comprador, subsistindo nos autos elementos de prova suficiente para 

concluir que o negócio jurídico firmado entre eles é anulável por outros 

motivos.

 O Requerido sem sombra de dúvidas, agiu dolosamente, quando 

transferiu o imóvel para si, como também no que se refere às condições 

estipuladas no “contrato de compromisso de venda e compra” (fls.28/30), 

ao colocar a Requerente na condição de compradora de dois imóveis à 

base de troca daquele que lhe pertencia, quando na verdade sua intenção 

preliminar era vendê-lo.

 Além disso, inseriu cláusulas ambíguas figurando a parte Requerente ora 

como compradora e ora como vendedora (clausula segunda), fixou valor 

de “venda” do imóvel inferior ao que de fato estava sendo negociado e 

omitiu o pagamento de parte do preço representado pela nota promissória 

de fls. 33, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Nesse ponto, impende salientar que o Requerido em momento algum nega 

ter adquirido para si o imóvel pertencente à Requerente, afirmando 

inclusive que o motivo da pretensão anulatória estaria calcada no fato dela 

não querer arcar com as despesas de transferência dos imóveis, sem, 

contudo, juntar um único elemento de prova acerca da existência deles.

 Vale gizar que essa tese defensiva do Requerido além de estar 

desprovida de qualquer comprovação, também não encontra respaldo na 

assertiva quanto a juntada das guias e faturas do ITBI geradas em nome 
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da parte Autora (fl.86/88) (as quais ela estaria se recusando a pagar), 

pois não dizem respeito a nenhum dos imóveis que constaram no contrato 

firmado entre eles e que seriam “permutados” pelo imóvel pertencente à 

Autora.

Aliás, sequer a existência desses imóveis restou infirmada nos autos, 

apesar do Requerido afirmar que a Autora teria “conhecido” os imóveis 

antes de assinar o contrato, também não se desvencilhou do seu ônus 

probatório.

 Entrementes, o Requerido chegou a cogitar a falsidade da nota 

promissória juntada pela Requerente, contudo, restou preclusa a 

oportunidade de provar suas alegações ao não adotar as providências 

necessárias para submissão do título à perícia judicial.

 Chama atenção ainda o fato de que na cláusula quinta da avença o 

Requerido fez constar sua responsabilidade “com seu papel de 

intermediador” daquela transação, e na cláusula sétima que a Requerente 

forneceria uma procuração outorgando a ele poderes para “transferir, 

vender, alugar, passar escritura da casa bairro morada dos nobres 

quadra 13, casa 15, baseada no artigo 117”, sem, contudo, constar de 

forma clara e especifica a possibilidade dele transferir a si próprio o 

imóvel, tal como fizera no instrumento público.

Não obstante isso, sobreveio nos autos a intervenção do terceiro 

adquirente do imóvel pertencente à parte Autora, Sr. Dercílio de Souza 

Ferreira, o qual disse ter comprado diretamente do Requerido, trazendo 

aos autos cópia da Escritura Pública de Compra e Venda do referido bem 

(fl.195/197) datada de 17/03/2010, a qual, diga-se de passagem, o 

Requerido sequer dignou-se a juntar no processo.

A referida escritura elucida toda a atitude ardilosa do Requerido, que se 

passou como “representante” da parte Autora, utilizando-se da 

procuração que ela anteriormente lhe outorgou, “vendeu para si” o imóvel 

sub judice, pelo preço de R$ 47.414,34 (quarenta e sete mil, quatrocentos 

e quatorze reais e trinta e quatro centavos), cujo pagamento ficou 

consignado ter sido em “moeda corrente”.

 Relevante assentar que a essa altura a parte Autora não havia como 

saber que o Requerido formalizou a “venda para ele mesmo”.

Na sequência, o Requerido averbou às margens da matrícula do imóvel a 

referida escritura pública e posteriormente celebrou com o terceiro, em 

12/08/2010, uma outra escritura pública de compra e venda do imóvel sub 

judice, onde constou que o pagamento do preço do bem teria sido quitado 

também em “moeda corrente” no valor de R$ 47.414,34 (quarenta e sete 

mil, quatrocentos e quatorze reais e trinta e quatro centavos), todavia, o 

“contrato de gaveta” firmado entre eles estipulou preço e condições de 

forma diversa:

“cláusula primeira: o valor das 02 casas neste contrato é de 110.000,00 

(cento e dez mil reais) à vista que será pago da seguinte forma, na base 

de troca uma casa no morado dos nobres com 234 m2 de construção, 

mas o terreno de 12x30-360m²) será feito da seguinte forma, com 

escritura de compra e venda do cartório do 6º ofício de Cuiabá, no valor 

de R$ 145.000,00 mil reais.

Clausula: com a negociação das casas entra também uma F1000 ANO E 

MODELO 90/90 MARCA FORD, CAB DUPLA, EM BOM ESTA DE 

CONSERVAÇÃO, COR BRANCA, AR DUPLO, CD, DVD, MOTOR 

REVISADO.”

Outro ponto que merece relevo é o fato do imóvel sub judice ter sido 

alienado ao TERCEIRO pelo Requerido em 12/08/2010(fl.211), porém, este 

somente agitou o inadimplemento dele frente aos termos pactuados no 

“contrato de gaveta” após a propositura da presente demanda pela 

Requerente, sendo certo ainda os atos de notificação extrajudicial e a 

distribuição da ação cominatória em apenso (código 1006595) somente 

foram praticados 05 (cinco) anos depois da venda;

Por sua vez, o terceiro diz ter adquirido o imóvel de boa-fé, e que tomou 

conhecimento dos fatos porque a parte Requerente lhe procurou , ocasião 

em que já estava na posse e uso do bem. Afirmou ainda que ao procurar o 

Requerido, sofreu graves ameaças e se negou a transferir um dos 

imóveis elencados no “contrato de gaveta” como parte do pagamento 

objeto principal do litígio a ele, com receio de experimentar mais prejuízos, 

caso a Requerente fosse vencedora da demanda.

Destarte, considerando a visão atual de um sistema em que a boa-fé se 

sobressai, qualquer informação ou mesmo omissão, que tenha por 

finalidade deturpar a realidade, maliciosamente objetivando fazer com que 

uma parte pratique ato que lhe seja prejudicial, deve ser repelida, ou seja, 

passível de anulação.

É bem por isso que ao ponderarmos todas essas circunstâncias que 

envolveram a negociação do imóvel da parte Requerente, levam à 

conclusão da intenção do Requerido em induzir a parte Autora em erro, a 

fim de tirar proveito para si na realização do negócio, o qual se tornou 

lesivo ao ponto dela perder a posse do seu único imóvel e nada receber 

por isso, verificando-se, destarte, a ocorrência de vício de consentimento, 

de erro e dolo.

Por consequência, o Requerido atraiu a incidência do disposto nos artigos 

145, 147 e 171, inciso II, todos do Código Civil, impondo-se o 

reconhecimento da nulidade do instrumento procuratório e das escrituras 

públicas de compra e venda .

Acerca do tema discorre Flávio Tartuce, verbis:

“b) Dolus malus (dolo mau) – este sim consiste em ações astuciosas ou 

maliciosas com o objetivo de enganar alguém e lhe causar prejuízo . 

Quando se tem o dolo mau, o negócio jurídico poderá ser anulado se 

houver prejuízo ao induzido e benefício ao autor do dolo ou a terceiro.” 

(Manual de Direito Civil, vol. único, 6ª ed. rev. e atual., Rio de Janeiro: 

Forense; São Paulo: Método, 2016, p. 258)

Ainda sobre o assunto, ensina Nestor Duarte:

“O dolo é definido por Clovis Bevilaqua como “o artifício ou expediente 

astucioso, empregado para induzir alguém à pratica de um ato , que o 

prejudica , e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro”...” (Código Civil 

Comentado, Coord. Cezar Peluzo, 10ª ed. rev. e atual., São Paulo: Manole, 

2016, p. 100)

Nesse mesmo sentido lecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona 

Filho:

A manifestação ou declaração de vontade há que ser livre e não estar 

impregnada de malícia (má-fé).

Os vícios do negócio jurídico, previstos pela legislação em vigor, atacam a 

liberdade de manifestação da vontade ou a boa fé, levando o ordenamento 

jurídico a reagir, cominando pena de nulidade ou anulabilidade para os 

negócios portadores destes defeitos (Novo Curso de Direito Civil. Parte 

Geral. 7. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 371).

E, mais adiante:

Costuma-se afirmar que o dolo é o erro provocado por terceiro, e não pelo 

próprio sujeito enganado.

Seria, portanto, todo artifício malicioso empregado por uma das partes ou 

por terceiro com o propósito de prejudicar outrem, quando da celebração 

do negócio jurídico.

Neste diapasão, sobrevém, então, a possibilidade de anulação dos 

negócios jurídicos, nos termos do art. 171, II, do Diploma Civil, e, com a 

nulidade da escritura pública e a falta de qualquer pagamento pelo 

Requerido, torna-se ineficaz todas as subsequentes “transmissões” 

relativas ao mesmo bem imóvel, não olvidando ainda o que dispõe o artigo 

182 do Código Civil, porquanto os efeitos daquele negócio são precários, 

provisórios e o defeito retroage ao nascimento do contrato, in verbis:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado 

em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão 

indenizadas com o equivalente.

Logo, decretada a anulação do negócio jurídico, sempre que possível, 

deve-se restabelecer a situação primitiva à celebração do negócio 

inválido.

 Sob essa perspectiva, dentre as consequências da anulação do negócio 

jurídico primitivo, tem-se a insubsistência da “compra e venda” realizada 

entre o Requerido e o terceiro, sobretudo porque se o Requerido não 

detinha a propriedade do bem jamais poderia dispor livremente do mesmo.

 Anoto ser inquestionável o resguardo dos direitos de terceiro de boa-fé. 

Contudo, cumpre referir quanto ao agir doloso também do terceiro, ao 

anuir à conduta dolosa do Requerido, permitindo que a Escritura Pública de 

compra e venda firmada entre eles contivesse declarações falsas, ante a 

completa dissonância do preço e forma de pagamento do imóvel daquilo 

que foi avençado no “contrato de gaveta” firmado entre eles (fls. 198/200 

e 207/209).

 Mormente, é trivial sabença que a boa-fé objetiva constitui um dever de 

conduta, no qual obriga o indivíduo a agir dentro dos padrões da ética e 

honestidade, não se satisfazendo com a mera intenção, mas sim com a 

correta e proba conduta de agir.

 A perda da boa-fé pode ser aferida por um critério objetivo, exteriorizada 

por fatos, indícios e circunstâncias que revelam uma situação subjetiva, 

conforme lição da doutrina abalizada, verbis:

“(...)Nesta presunção estabelecida pela lei não já propriamente um fato 

auxiliar previamente definido, de cuja ocorrência concluir-se-ia pelo fato 

probando; senão que a referência é a de um texto aberto que alude a " 
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circunstâncias ", quaisquer que sejam elas, desde que delas se possa 

concluir que aquele que pretende estar de boa-fé, na realidade não está, 

porque não pode ignorar que a sua situação lesa direito alheio". (ALVIM, 

Arruda. Comentários ao Código Civil Brasileiro. Vol. XI, Tomo II. Forense. 

Rio de Janeiro 2009, p. 195/198).

Nesse passo, anote-se também o total desinteresse do terceiro adquirente 

ao tomar conhecimento do imbróglio que pendia sobre o imóvel, 

confessando tal circunstância nos autos, preferindo permanecer inerte 

anos a fio, sem pagar um centavo sequer enquanto usufruía do bem, até 

que o Requerido promovesse contra ele, frise-se, cinco anos depois, a 

ação de obrigação de fazer em apenso (código n.1006595).

Destaco ainda, que curiosamente, em nenhum dos processos o terceiro 

se dignou a juntar um único elemento de prova da existência dos bens que 

estariam sendo negociados em permuta ao imóvel por ele adquirido do 

Requerido, com forma de demonstrar sua boa-fé em “pagar” o preço 

ajustado pela “aquisição” do imóvel.

Assim, considerando o total inadimplemento do preço do imóvel também 

pelo terceiro adquirente, o retorno das partes ao status quo ante (art. 182 

do CC), ou seja, o retorno do bem para a propriedade/posse da parte 

Autora, é medida que se impõe.

Por fim, é de bom alvitre consignar quanto aos efeitos da sentença frente 

aos terceiros, integrante na lide na qualidade de assistente litisconsorcial 

do Requerido:

 Art. 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, 

exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus 

processuais que o assistido .

Art. 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio 

o assistente, este não poderá, em processo posterior, discutir a justiça da 

decisão, salvo se alegar e provar que:

I) pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos 

atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetiveis de influir na 

sentença;

III) desconhecia a existência de alegações ou de provas, de que o 

assistido, por dolo ou culpa, não se valeu.

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre 

que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do 

assistido.

DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

Com relação ao pedido de indenização por perdas e danos, 

consubstanciado no ressarcimento/pagamento de todos os alugueis 

atrasados do imóvel em que a parte Requerente passou a residir desde a 

data em que desocupou o imóvel vendido ao Requerido, inexiste nos autos 

qualquer comprovação da existência dessa dívida, razão pela qual, o 

pedido não merece prosperar.

 DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO NA POSSE 

DO IMÓVEL.

Diante do conjunto probatório e das especificidades já explicitadas, 

extrai-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, bem como a 

evidente probabilidade de lesão grave à parte Autora de modo a justificar 

a concessão da tutela de urgência para determinar a desocupação do 

imóvel pelos terceiros adquirentes do imóvel, e que figuraram no polo 

passivo da lide como assistentes do Requerido.

O elemento primordial do instituto da tutela provisória de urgência é 

exatamente a eficácia da prestação jurisdicional, a fim de tutelar o próprio 

direito material, equacionando uma melhor distribuição do ônus do tempo 

do processo como forma de minimizar os prejuízos causados pelo longo 

trâmite processual.

Portanto, não há falar em postergar ou prolongar ainda mais a data para 

os terceiros desocuparem o imóvel, pois estes confessaram nos autos de 

que desde a primeira vez em que foram procurados pela parte Autora até 

os dias de hoje permanecem no imóvel sem efetuar um pagamento sequer.

 Afora isso, nemo datur venire contra factum proprium (ninguém é dado 

insurgir-se contra o próprio fato), ou seja, desde então já se passaram 

aproximadamente 08 (oito) anos e nenhuma providência adotaram frente 

ao vendedor do imóvel, de tal modo, a permanência dos mesmos na posse 

do imóvel de maneira gratuita prejudica a situação da parte Autora, 

ensejando enriquecimento sem causa.

Assim, de rigor a concessão da tutela de urgência para DETERMINAR a 

desocupação do bem imóvel pelo polo passivo, no prazo de 30 (trinta) 

dias, salientando que, decorrido o lapso temporal, sem cumprimento da 

decisão, será expedido mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor 

da parte Autora, sem prejuízo da indenização por perdas e danos, que 

fixo desde já em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês a título de 

“ocupação”.

DA AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER EM APENSO (CÓD. 1006595).

Como consequência lógica do deslinde de presente demanda, o imbróglio 

travado na ação em apenso tem destino certo.

É cristalino que a ação de obrigação de fazer c/c cobrança de cláusula 

penal em apenso (Proc. 26204-53.2015.811.0041 - Cód. 1006595) só foi 

distribuída 05 anos após a propositura da Ação Declaratória, restando 

incontroverso que os Requeridos DERCÍLIO DE SOUZA FERREIRA E 

CREOZETE AMORIM DE SOUZA não cumpriram sua parte na avença 

firmada com o Autor EDSON ARANTES DA SILVA.

Vale grafar que o Autor EDSON ARANTES DA SILVA somente notificou os 

Requeridos para que cumprissem aos termos do contrato em 07/05/2015 – 

(fl. 14) e por semelhante modo, só ajuizou presente ação de obrigação de 

fazer após ter sido concedida liminar (fls. 61/62 dos autos em apenso) 

para averbação do litígio na matrícula do imóvel de propriedade da Autora 

da Ação Declaratória em apenso.

Assim, sem mais delongas e calçado na vasta fundamentação acima 

explanada, estou certo de que não se pode atribuir aos Requeridos 

DERCÍLIO DE SOUZA FERREIRA E CREONETE AMORIM DE SOUZA 

eventual inadimplemento contratual voluntário que justifique a aplicação da 

cláusula penal presente no contrato de compra e venda firmado entre eles 

e o Autor EDSON ARANTES DA SILVA, razão pela qual, entendo por bem 

julgar improcedente a demanda cominatória;

DISPOSITIVOS.

I – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL (Proc. 

23876-29.2010.811.0041 - Cód. 451656).

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

1) DECLARAR A NULIDADE da procuração pública de fl. 32, inscrita no 

livro 535, folhas 139, protocolo 4008 e por consequência, do negócio 

jurídico consubstanciado no CONTRATO DE COMPRA E VENDA de fls. 

28/30 e da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E FL.195/197, 

inscrita no livro 925, folhas 178, protocolo 110, referente ao imóvel objeto 

da matrícula nº 28.898, fls. 005, livro 2-CT, no 6º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária, localizado na 

Rua Dom Manuel, quadra 13, casa 15, no Bairro Jardim Morada dos 

Nobres, nesta cidade, firmada entre ANDRELINA DE CARVALHO HUNGRIA 

e EDSON ARANTES DA SILVA.

2) DECLARAR A NULIDADE do negócio jurídico consubstanciado no 

contrato de compra e venda de fls. 198/201 e da Escritura Pública de 

Compra e Venda e fl.207/209, inscrita no livro 947, folhas 065, protocolo 

3268, no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária, firmada entre EDSON ARANTES DA SILVA e 

DERCÍLIO DE SOUZA FERREIRA E CREONETE AMORIM DE SOUZA.

3) ANULAR as averbações constantes na R.05 e R.06 da matrícula nº 

28.898, fls. 005, livro 2-CT, no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 

Terceira Circunscrição Imobiliária;

 4) DECLARAR o retorno das partes ao status quo ante aos negócios 

jurídicos anulados, nos termos do artigo 182 do Código Civil, com a 

consequente REINTEGRAÇÃO DA POSSE da parte Autora ANDRELINA DE 

CARVALHO HUNGRIA no imóvel objeto da matrícula nº 28.898, fls. 005, 

livro 2-CT, no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária, localizado na Rua Dom Manuel, quadra 13, casa 

15, no Bairro Jardim Morada dos Nobres, nesta cidade;

5) Nos termos do artigo 561 e seguintes c/c artigo 300 do CPC, CONCEDO 

a TUTELA DE URGÊNCIA e determino a desocupação do imóvel pelos 

assistentes do Requerido, Sr. DERCILIO DE SOUZA FERREIRA e 

CREOZETE AMORIM DE SOUZA, no prazo de 30 (trinta dias), sob pena de 

multa que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por mês de ocupação 

indevida.

 Decorrido o lapso temporal, sem cumprimento da decisão, será expedido 

mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor da parte Autora, com a 

ordem de desocupação coercitiva, ficando desde logo, autorizada a 

requisição de força policial se necessário.

6) CONDENO tão somente a parte Requerida EDSON ARANTES DA SILVA, 

ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, que 

arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa, condenação, 

de acordo com a orientação contida no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

7) Transitado em julgado, OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, ordenando que promova a baixa da constrição judicial 
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anteriormente determinada na decisão de fl.89/92 e o cancelamento das 

averbações constantes na R.05 e R.06 da matrícula nº 28.898, fls. 005, 

livro 2-CT, no 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira 

Circunscrição Imobiliária;

 II – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA 

PENAL (Proc. 26204-53.2015.811.0041 - Cód. 1006595):

Diante de toda fundamentação elucidada, e com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL.

CONDENO a parte Autora EDSON ARANTES DA SILVA, ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte 

por cento) do valor atribuído à causa, de acordo com a orientação contida 

no parágrafo 2º do art. 85 do CPC.

Tendo em vista o julgamento conjunto, a presente está sendo impressa em 

duas vias para encarte em cada um dos processos.

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

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 58775 Nr: 2477-22.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. BRITO ALBRES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT, JOSYNÁLIA BARBARA AMORIM DE ALMEIDA - 

OAB:10.676/MT, NATÁLIA RAMOS BEZERRA - OAB:12.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 359/360.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 102581 Nr: 15874-51.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO NUNES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DA PENHA CORRÊA - 

OAB:8119, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8571/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para manifestarem acerca 

da decisão/intimação. Dito Isto, segue o referido despacho:(...) 

Apresentado o Auto de Avaliação nos autos, sobre ele digam as partes, 

no prazo de 15(quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 790534 Nr: 44582-62.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO PITTARELLO LUGLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIN BARCELOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLEIGE CASSIANO SBABO - 

OAB:2227-RO, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, para, no prazo 

legal, contrarrazoar o referido recurso de fls. 151/158.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 765117 Nr: 17803-70.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA MENDONÇA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

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

OAB:14.469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15.684-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca das fls. 234/256.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 730477 Nr: 26539-14.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MENINO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:6212- OAB/MT, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

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

OAB:MT 7670

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 939672 Nr: 54445-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação para o advogado da parte requerente, 

manifestar-se acerca da petição de fl. 119.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107614 Nr: 13673-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR SANTOS MADRUGA DE LUCENA

 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: GIZA HELENA COELHO - 

OAB:166.349

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1078036 Nr: 221-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CELIO CARNEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS 

- OAB:7520

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

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca do Laudo Pericial contido nas fls. 151/171.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 729104 Nr: 25081-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->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: JOSE DE FATIMA LISBOA, ROSA CESÁRIA DA SILVA 

LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

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

OAB:5906/MT, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - OAB:17514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar nos 

autos acerca das informações de fls. 179/184 e fls. 185/186.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 390090 Nr: 25503-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ABDSON SALAM KHALED KARHAWI, GILSON MÁRCIO 

DA COSTA, NADIM AMUI JUNIOR

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

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

OAB:6709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7.438/MT

 Certifico que, encaminho intimação para as partes, manifestarem-se 

acerca das fls. 311/317.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172829 Nr: 41225-35.2016.811.0041

 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: HAMILTON GONÇALVES ALCANTARA, ROSILMA DA 

SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETA MINERAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

nos autos acerca da certidão do oficial de justiça, de fls. 63/64.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 346923 Nr: 17103-36.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A.O. S. F., ANDRÉA OLIVEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO NISTAL SANCHES, HOSPITAL SÃO 

MATHEUS, SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DEPARTAMENTO 

REGIONAL DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - OAB:9.020/MT, 

MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Pablo José Melatti, 

para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos sob pena de 

busca e apreensão.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1029680-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO GALINDO (AUTOR(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER (RÉU)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

VISTOS, Nos termos do artigo 144, III e §3º do CPC, declaro-me IMPEDIDO 

para o exercício das funções jurisdicionais neste feito. Encaminhem-se os 

autos ao substituto legal, com as devidas anotações no sistema. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011909-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1011909-23.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

Alegou ainda a existência de obscuridade quanto ao pedido de 

afastamento da Súmula 426 do STJ e do arbitramento dos honorários 

sucumbenciais em patamar razoável, com a aplicação do artigo 85,§8º do 

CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida propugnou pela 

improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os 

embargos de declaração, além de adequados para sanar omissão, 

obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a 

correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo 

de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados 

pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes 

motivos: A despeito da condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o 

dolo da parte em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e 

prejudicial ao andamento do processo, razão pela qual à mingua de 

elementos que evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede 

a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020511-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA OLIVEIRA DE SANTANA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1020511-03.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

Alegou ainda a existência de obscuridade quanto ao pedido de 

afastamento da Súmula 426 do STJ e do arbitramento dos honorários 

sucumbenciais em patamar razoável, com a aplicação do artigo 85,§8º do 

CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida propugnou pela 

improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os 
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embargos de declaração, além de adequados para sanar omissão, 

obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a 

correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo 

de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados 

pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes 

motivos: A despeito da condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o 

dolo da parte em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e 

prejudicial ao andamento do processo, razão pela qual à mingua de 

elementos que evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede 

a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019114-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN APARECIDO GONCALVES AGUIAR (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1019114-06.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

Alegou ainda a existência de obscuridade quanto ao pedido de 

afastamento da Súmula 426 do STJ e do arbitramento dos honorários 

sucumbenciais em patamar razoável, com a aplicação do artigo 85,§8º do 

CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida propugnou pela 

improcedência dos Embargos. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os 

embargos de declaração, além de adequados para sanar omissão, 

obscuridade ou contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a 

correção de erros materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo 

de ofício (art. 494, I, CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados 

pela parte Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes 

motivos: A despeito da condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o 

dolo da parte em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e 

prejudicial ao andamento do processo, razão pela qual à mingua de 

elementos que evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede 

a imposição da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à 

necessidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do 

§8º do artigo 85 do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da 

demanda relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor 

da condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019263-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1019263-02.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte AUTORA interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à 

sentença, alegando, em síntese, a existência de omissão no tocante a 

condenação da parte Requerida nas penas de litigância de má-fé em 

razão da alegação de que não houve requerimento administrativo prévio. 

Alegou ainda a existência de obscuridade quanto ao pedido de 

afastamento da Súmula 426 do STJ e do arbitramento dos honorários 

sucumbenciais em patamar razoável, com a aplicação do artigo 85,§8º do 

CPC. Instada a manifestar, a parte Requerida deixou transcorrer in albis o 

prazo. É O RELATÓRIO. DECIDO. É sabido que os embargos de 

declaração, além de adequados para sanar omissão, obscuridade ou 

contradição (art. 1.022 do CPC), como também para a correção de erros 

materiais, os quais poderiam ser sanados até mesmo de ofício (art. 494, I, 

CPC). Contudo, da análise dos argumentos declinados pela parte 

Embargante, tenho que não lhe assiste razão, pelos seguintes motivos: A 

despeito da condenação da parte Requerida nas penas de litigância de 

má-fé, não vislumbro caracterizada qualquer das hipóteses previstas no 

artigo 80 do CPC, lembrando ser necessário estar provado o dolo da parte 

em agir de forma maliciosa, contrária à probidade e prejudicial ao 

andamento do processo, razão pela qual à mingua de elementos que 

evidenciem tal conduta, presume-se a boa-fé, o que impede a imposição 

da penalidade insculpida no art. 81 do CPC. Com relação à necessidade de 

arbitramento dos honorários sucumbenciais na forma do §8º do artigo 85 

do CPC, impende ressaltar que diante da natureza da demanda 

relativamente simples, sem falar na existência de inúmeros processos 

sobre a mesma matéria, aliado ainda à circunstância do valor da 

condenação não ter alcançado o montante integral da forma como 

postulado na exordial, são fatores preponderantes para manutenção do 

arbitramento na forma do §2º do normativo legal, pois analisados sob o 

aspecto de equidade, não havendo por isso qualquer obscuridade na 

sentença. ANTE AO EXPOSTO, nos termos do art. 1022 do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto pela parte Requerente, tão somente para reconhecer a omissão 

quanto ao pedido de condenação da parte Requerida nas penas de 

litigância de má-fé, afastando, todavia, a imposição da penalidade. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012591-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL (ADVOGADO(A))

TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA BORTOLLI LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

PJE Nº1012591-75.2017.8.11.0041 (p) VISTOS EM SANEAMENTO, A parte 

RECONVINDA – TRANSRIO TRANSPORTES RIO VERMELHO LTDA - ao 

contestar a RECONVENÇÃO (id.n.11519483) suscitou em preliminar, a 

denunciação da lide à seguradora MAPFRE SEGUROS S/A, por força do 

contrato de cobertura de seguro, conforme apólice juntada. No tocante à 

denunciação da lide, ela é prevista no Código de Processo Civil como “uma 

ação regressiva, 'in simultaneus processus', proponível tanto pelo autor 

como pelo réu, sendo citada como denunciada aquela pessoa contra quem 

o denunciante terá uma pretensão indenizatória, pretensão de 'reembolso', 

caso ele, denunciante, venha a sucumbir na ação principal”. Dispõe o 

artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil: “É admissível a 
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denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: (...) II - àquele 

que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação 

regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. A denunciação 

da lide é obrigatória àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, 

a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda”. Na 

hipótese, a parte Reconvinda, na qualidade de proprietário do veículo e 

segurado, firmou contrato de seguro com a MAPFRE SEGUROS S/A, 

prevendo, na hipótese de sinistro, o pagamento de indenização por danos 

morais e materiais a terceiros que venham a ser lesados. Percebe-se, 

portanto, ser possível a denunciação da lide à seguradora, eis que ela 

está obrigada, pelo contrato, a indenizar. ANTE O EXPOSTO, nos termos 

do artigo 125 do CPC, DEFIRO o pedido formulado pela parte Reconvinda, 

de DENUNCIAÇÃO DA LIDE à empresa MAPFRE SEGUROS S/A, a qual 

deve ser citada para responder a ação, na forma e prazos previstos no 

artigo 131 do CPC, sob pena de prosseguir a ação unicamente em relação 

ao denunciante. Intime-se a parte Autora/Reconvinda para recolhimento 

das custas para despesas postais e fotocópias devidas. Promovam-se as 

respectivas alterações na AUTUAÇÃO do PROCESSO, devendo ainda 

constar a ANOTAÇÃO DA propositura de RECONVENÇÃO pelo Requerido. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001760-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MARINETE ELISIARIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1001760-31.2018.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs id. 14435387, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença prolatada id. 14325782, alegando, em síntese, 

a existência de contradição no tocante ao valor apurado da indenização a 

ser paga, com o valor quantificado pela pericia realizada. Instada a 

manifestar, a parte Requerente deixou transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão id. 15310883. É O RELATÓRIO. DECIDO. Com efeito, a 

indenização devida deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, apurada no laudo pericial de (id. 10484914), em 

conformidade com o artigo 3°, §1°, inciso II, da Lei 6.194/74, juntamente 

com a tabela anexa a lei supramencionada. Pela referida tabela, entendo 

há de ser retificado o valor da indenização para a perda completa da 

mobilidade de um segmento da coluna cervical, que deve corresponder ao 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), bem ainda, ao grau de repercussão residual 

referente em - 10% (dez por cento), correspondendo, portanto a R$ 

337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, tão somente para retificar o valor da indenização relativa à 

“perda completa da mobilidade de um segmento da coluna cervical”, para o 

valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 

No mais, permanece a sentença no id. 14325782, tal como está lançada. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029025-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIZERE RAGETELES (AUTOR(A))

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1029025-42.2017.8.11.0041(LP) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs id. 14254882, EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença prolatada id. 14091525, alegando, em síntese, 

a existência de contradição no tocante ao valor apurado da indenização a 

ser paga, com o valor quantificado pela pericia realizada. Instada a 

manifestar, a parte Requerente deixou transcorrer in albis o prazo, 

conforme certidão id. 15311272. É O RELATÓRIO. DECIDO. Com efeito, a 

indenização devida deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, apurada no laudo pericial de (id. 10484914), em 

conformidade com o artigo 3°, §1°, inciso II, da Lei 6.194/74, juntamente 

com a tabela anexa a lei supramencionada. Pela referida tabela, entendo 

há de ser retificado o valor da indenização para a perda completa da 

mobilidade de um dos ombros, que deve corresponder ao percentual de 

25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), bem ainda, ao grau de repercussão moderada referente 

em - 50% (cinquenta por cento), correspondendo, portanto a R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta centavos). ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, tão somente 

para retificar o valor da indenização relativa à “perda completa da 

mobilidade de um dos ombros”, para o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos 

e oitenta reais e cinquenta centavos). No mais, permanece a sentença de 

id. 14091252, tal como está lançada. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1009476-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PEREIRA CAMACHO (REQUERENTE)

JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL PJE n° 

1009476-46.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, APARECIDA PEREIRA 

CAMACHO, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente 

AÇAÕ DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, com fundamento no Art. 109 

da Lei 6.015/73, buscando em síntese a retificação de sua Certidão de 

Nascimento e Casamento, bem como, a retificação da Certidão de 

Casamento e de Óbito de seu genitor, a fim de constar o nome correto, 

qual seja: JOÃO DE DEUS PEREIRA CAMACHO. Ampara o pedido em 

decorrência de que seu pai nasceu em Portugal e lá foi registrado como 

“JOÃO DE DEUS PEREIRA CAMACHO”. Nessa toada, à parte Autora fora 

registrada erroneamente a grafia do nome de seu genitor, como sendo 

JOÃO PEREIRA CAMACHO, quando no correto seria JOÃO DE DEUS 

PEREIRA CAMACHO, conforme certidão de nascimento no id. 5791071. 

Com a exordial, vieram os documentos id. 5791043/5791071. O Ministério 

Público, id. 14526200 pronunciou favorável ao acolhimento do pedido. Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De fato, 

a Lei nº 6.015/73, em seu artigo 109, prevê a possibilidade da medida 

pleiteada: “Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco dias, que correrá em cartório.” (negritei e grifei). In casu, os 

documentos que instruem a petição inicial revelam que os motivos 

alegados se enquadram ao dispositivo supramencionado, sendo, pois, 

incontestável o direito de retificar eventuais incorreções junto ao Registro 

Civil, porquanto este deverá espelhar necessariamente a grafia primitiva. 

Some-se isso ao fato de não se constatar qualquer intuito de fraude na 

sua alteração, tampouco prejuízo a terceiros, estando, pois, configurada a 

hipótese que justifica a procedência do pedido. ANTE O EXPOSTO, nos 

termos do artigo 487, I do CPC c/c o artigo 109 da Lei nº 6015/73, e em 

consonância com o parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

formulado na inicial, para determinar que seja feita a RETIFICAÇÃO dos 

Registros de NASCIMENTO e CASAMENTO da parte Autora APARECIDA 

PEREIRA CAMACHO, como também a CERTIDÃO DE CASAMENTO e DE 

ÓBITO do seu genitor, tão somente para retificar o nome correto como 

sendo, JOÃO DE DEUS PEREIRA CAMACHO. Expeça-se o competente 

mandado/ofício ao competente cartório determinando a retificação no 

Assento de Nascimento da parte Requerente. Com a juntada nos autos do 

novo registro civil, INTIME-SE a parte Autora para retirá-lo, substituindo por 
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fotocópia, e inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se o presente, 

observando as formalidades legais. Sem custas finais por ser a parte 

requerente beneficiária da justiça gratuita. Sem arbitramento de honorários 

advocatícios, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016703-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HENRIQUE SILVA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1016703-87.2017.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, HENRIQUE SILVA COSTA, 

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 

04/03/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma e fratura da coluna e lesão 

traumática do plexo braquial”. 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.8075282. A Requerida 

apresentou contestação id. 11418782, 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,e a ausência do 

comprovante de residência em nome de terceiro requisito para fixação do 

foro. 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. 11873162. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação ao laudo pericial (id.12564562) tecendo acerca 

do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte 

Requerida (id. 12726923), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 

ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (100%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). 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 – DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO 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 – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida quanto à aventada 

precariedade da documentação apresentada pela parte Autora na esfera 

administrativa, pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à 

parte Autora pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer 

aponta de forma específica quais seriam os documentos faltantes para 

dar prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. PRELIMINAR 

inépcia da inicial – 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, Relatório Médico (id. 8075282), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 11873162, 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 
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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 dos 

membros superiores, 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. 11873162), dá conta de que a 

parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão total, com perda de 100% (cem por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. 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 com 

índice INPC 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 HENRIQUE SILVA COSTA 

SILVA, a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 04/03/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 
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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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1023375-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RODRIGUES GOMES (ADVOGADO(A))

MARLUCIA LEONINA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PDT PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Proc n° - 1023375-77.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, Oportunizado a 

emenda a inicial para comprovação da condição de hipossuficiência 

necessária a concesssão da assistência judiciária gratuita (id. 14716658), 

a parte Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação 

(id. 15157412), dispensada a anuência da parte Requerida por não ter 

sido citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas remanescentes ficarão ao 

encargo da parte REQUERENTE, nos termos do art. 90 do CPC/15. Sem 

honorários advocatícios por não ter ocorrido angularização processual. 

Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, 

inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032047-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JURACI LEITE VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032047-11.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, JURACI LEITE VIEIRA, 

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 

13/08/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e fratura da mão”. 

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. 

10300544. A Requerida apresentou contestação id.11387620, arguindo 

em preliminar pela irregularidade de representação autor alfabetizado 

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 15%, (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

11876645. Impugnação à contestação corroborada id. 12681347. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

12680729) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. A parte Requerida (id. 12877680), manifestou sobre o 

laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (50% e 25%) e o percentual estipulado na 

tabela da Lei (25% e 70%). Os autos vieram conclusos para sentença. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR – DA IRREGULARIDADE DA 

REPRESENTAÇÃO DO AUTOR POR SER ALFABETIZADO Com efeito, 

verifico que assiste razão à parte Requerida, porquanto na petição inicial 

ou no instrumento procuratório inexiste qualquer observação acerca da 

impossibilidade momentânea da parte Requerente em assinar o referido 

documento, tal como justificado na impugnação. Desta feita, tratando-se 

de irregularidade sanável, bem ainda considerando que o Requerente 

compareceu à audiência de conciliação e assinou a documentação relativo 

à perícia médica, entendo ser o caso de determinar a juntada da 

procuração, nos termos do artigo 104,§1º do CPC, sob pena de extinção, 

conforme preconiza o artigo 76, §1º do CPC. Por consequência, descabido 

o pedido de condenação da parte Requerida nas penas de litigância de 

má-fé formulado pela parte Autora na impugnação. PRELIMINAR – DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA DOCUMENTAL Não 

assiste razão à parte Requerida quanto à aventada precariedade da 

documentação apresentada pela parte Autora na esfera administrativa, 

pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à parte Autora 

pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer aponta de 

forma específica quais seriam os documentos faltantes para dar 

prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. 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. 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. 10300544), Relatório Médico (id. 

10300582), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

11876645, 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 
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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 completa da mobilidade do dedo polegar e perda 

anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) e 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. 11876645), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, do polegar com perda de 50% (cinquenta por 

cento) e repercussão leve, da mão com perda de 25% (vinte e cinco por 

cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior 

Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 

580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto 

“assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. 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 com índice INPC 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 JURACI LEITE VIEIRA, a quantia 

de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 13/08/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000789-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS (ADVOGADO(A))

ADELIA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LARISSA DOS SANTOS SILVA

 

VISTOS, A parte Requerente apesar de intimada deixou transcorrer in 

albis o prazo para emendar a petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de 

que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em 

que o processo não será extinto em razão do abandono de causa ou 

contumácia das partes, mas, sim, diante do não cumprimento a contento 

da determinação de emenda a exordial (preenchimento dos requisitos 

exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz 

incidir o teor do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Nesse sentido é a 

jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A 

determinação de intimar a parte pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, 

do CPC - para suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas aplica-se 

apenas aos casos previstos nos incisos II e III do referido dispositivo, 

sendo desnecessária na hipótese de extinção do processo, sem 

julgamento do mérito, inserta no inciso I do mesmo dispositivo. 2. Recurso 

especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 

247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, 

todos do CPC, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por consequência DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria, sem necessidade 

do cancelamento da distribuição. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027465-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA ALICE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1027465-65.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, MARIA ALICE DA SILVA, 

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 

25/05/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à politrauma polifratura e fratura do maléolo 

medial. 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. 9697006. A Requerida apresentou contestação id. 

11216916, arguindo em preliminar 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 os documentos juntados pela parte autora estar com 

divergência de assinatura; 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. 11490875. 

Impugnação à contestação corroborada id.11619806. A parte Requerida 

(id. 1415177), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (50%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (25%). 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. 

Desta feita, não há razão para o acolhimento da preliminar 

supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. Quanto a impugnação das assinaturas apostas nos documentos da 

parte Autora, não vislumbro razões para exigir a juntada de outro 

documento com firma reconhecida ou autenticada em cartório, pois tal 

circunstância isoladamente em nada influencia a análise do mérito, 

sobretudo considerando que houve comparecimento pessoal da parte por 

ocasião da audiência de conciliação. 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. 9697006), 

Relatório Médico (id. 9696952), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 11490875, 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, 
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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 completa da 

mobilidade do tornozelo, o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 25% (vinte e cinco 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. 11490875), 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$ 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. 

Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das 

vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo 

maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de provas 

concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar 

que o documento juntado como forma de comprovação dessa prática é o 

mesmo que está sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo 

r. causídico e sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não 

vislumbro qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura 

venha ser realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de 

base para minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de 

seguro e acabam lesando o erário público. 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 com 

índice INPC 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 
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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 a Requerente MARIA ALICE DA SILVA,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, 25/05/2017 (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: 1034408-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE MORAES FERREIRA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1034408-98.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, CRISTIANE DE MORAES 

FERREIRA, 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 21/09/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“politrauma polifratura e fratura do 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. 10651578. A Requerida 

apresentou contestação id. 11289144, 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, impugnou 

quantos aos documentos estarem ilegíveis 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. 11505111. 

Impugnação à contestação corroborada id. 11600329. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 11600394) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida (id. 11777786), manifestou sobre o laudo, ressaltando 

que deve ser levado em consideração o grau da lesão determinado na 

perícia médica (75%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (10%). 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 – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida quanto à aventada 

precariedade da documentação apresentada pela parte Autora na esfera 

administrativa, pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à 

parte Autora pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer 

aponta de forma específica quais seriam os documentos faltantes para 

dar prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. Portanto, 

rejeito a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. Quanto à impugnação aos documentos ilegíveis da parte Autora, 

não vislumbro razões para exigir a juntada de outro documento, pois tal 

circunstância isoladamente em nada influencia a análise do mérito, 

sobretudo considerando que houve comparecimento pessoal da parte por 

ocasião da audiência de conciliação. 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. 10651578), 

Relatório Médico (id. 10651594), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 11505111 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 
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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 qualquer um dos dedos do pé, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 10% (dez 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. 

11505111), 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$ 

1.012,50 (mil e doze reais e 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. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. 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 com índice INPC 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 
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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 a Requerente CRISTIANE DE MORAES FERREIA, 

a quantia de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e 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, 21/09/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001405-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

MARIO CESAR DE ARAUJO LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001405-21.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIO CESAR 

DE ARAUJO LIMA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A 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, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001016-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO TAQUES (AUTOR(A))

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1001016-36.2018.8.11.0041 AUTOR: RENATO RIBEIRO 

TAQUES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 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, 16 de Julho de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007329-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Confiança Agência de Passagens e Turismo Ltda. (REQUERENTE)

MARCELO AMBROSIO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONIQUE BROERING DA SILVA CORREA (REQUERIDO)

THIAGO CORREA (REQUERIDO)

CAMPECHE TURISMO LTDA - ME (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 23/10/2018 11:30 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010988-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MONTEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA BEZERRA FRIANCIANE BENEVIDES (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 23/10/2018 12:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029742-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (ADVOGADO(A))

REJANE JULIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029742-20.2018.8.11.0041 REQUERENTE: REJANE 

JULIANO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Rejane Juliano em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, todos qualificados nos autos. 

Compulsando os autos, nota-se que, além da parte autora pleitear os 

benefícios da justiça gratuita, vislumbra-se que o valor da causa se 

amolda ao teto estipulado pela Lei 9.009/95 e, ainda, que a parte autora 

não pugna pela condenação do requerido em honorários (art. 55 da Lei 

9.099/95) Outrossim, em que pese exista divergência doutrinária acerca 

da classificação dos critérios de competência nos Juizados Especiais 

(relativa ou absoluta), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 

de que "o processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do 

autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça 

Comum"(REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta 
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Turma, DJ 14.6.1999). De qualquer forma, a ação em tela amolda-se 

àquelas de competência típica dos Juizados Especiais, razão pela qual a 

opção por sua propositura no âmbito da Justiça comum impõe o ônus 

quanto ao recolhimento das custas processuais. Portanto, deverá a parte 

autora comprovar a condição de hipossuficiência, uma vez que, 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 legisé 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: “AGRAVODE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIAGRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DAALEGAÇÃO – GRATUIDADE INDEFERIDA – 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEMAPENAS O DEFERIMENTO DO 

PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –CPC, ART. 98, 

§ 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A assistênciajudiciária se 

destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos derecursos 

materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem adefesa de 

seus direitos e pretensões. Ausente comprovação dahipossuficiência 

alegada pela parte e existindo elementos nos autos quecontrapõem a 

declaração de pobreza, de rigor o indeferimento daassistência judiciária 

gratuita. 2.É assegurado o parcelamento das custas processuais que o 

beneficiáriotiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, 

justamente,situações em que, embora a parte não preencha perfeitamente 

osrequ is i tos  necessár ios  para gozar  in tegra lmente da 

assistênciajudiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das 

custas edespesas processuais(AI 148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO,PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, 

Publicado noDJE 15/09/2017)”. No caso dos autos, os elementos iniciais 

contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada 

necessidade da assistência, pois a parte autora deixou de qualificar sua 

profissão, bem como de trazer elementos que evidenciem a ausência de 

recursos, situação que obsta, neste primeiro momento, o acolhimento da 

alegada hipossuficiência. 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 a pontem 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 quem momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.”[3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do 

art.99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos 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, 13 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]Art. 98, § 6º, CPC:“Conformeo caso, o juiz 

poderá conceder direito ao parcelamento de despesasprocessuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso doprocedimento”. [2]RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA 

–PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – 

RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO – EFEITO SUSPENSIVO 

REVOGADO. 1- A finalidade da assistênciajudiciária gratuita é garantir que 

pessoas menos favorecidaseconomicamente tenham acesso equânime ao 

Judiciário.2 - Para obter o benefício, não basta que a parte firme 

declaração de que nãoestá em condições de pagar as despesas 

processuais e os honoráriosadvocatícios, mas demonstrar a necessidade 

do benefício para aconcessão, conforme prevê o art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal.3- Na espécie, a Agravante acostou apenas as 

declarações deinsuficiência de recursos financeiros e de renda familiar, 

que não têm ocondão de comprovar a hipossuficiência, em razão da sua 

presunçãorelativa. 4- Recurso conhecido e desprovido. (AI 5635/2016, 

DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO ECOLETIVO,Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 

27/04/2017). [3]AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

PROVAS DA ALEGADA INCAPACIDADE DEARCAR COM CUSTAS 

PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA– 

RECURSO DESPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que 

“oEstado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

quecomprovarem insuficiência de recursos”, incabível a concessão 

dobenefício àqueles que deixam de fazer essa prova. (AI 55806/2016, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029515-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

RAMAO BAMBIL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

Magistrado(s):

WELIK MARIA AUGUSTA PARREIRA FLEMING

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029515-30.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RAMAO 

BAMBIL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS W Vistos. 

Trata-se de Ação de Concessão de Auxílio Acidente por Acidente de 

Trabalho, ajuizada por Ramão Bambil em desfavor de Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS. 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, 13 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029558-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CORREA MARINHO (AUTOR(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRAN MARCELO CORREA MARINHO (RÉU)

Magistrado(s):

WELIK MARIA AUGUSTA PARREIRA FLEMING

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029558-64.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANA PAULA 

CORREA MARINHO RÉU: IRAN MARCELO CORREA MARINHO W 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 82 de 528



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 a parte autora, além de ter efetivado o 

pagamento da quantia de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil) como entrada 

de negócio para aquisição de imóvel, apresentou comprovante que indica 

renda bruta superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) e aplicação financeira 

no importe de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), consoante 

comprovante constante no Id. nº 15223520, situação que obsta, neste 

primeiro momento, o acolhimento da alegada hipossuficiência de recursos. 

Nesses casos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado 

pela necessidade de comprovação quando a parte requer os benefícios 

da justiça gratuita, mas não traz elementos que apontem sua 

hipossuficiência, o que justifica o indeferimento. Nesse sentido, colaciono 

trechos de votos relatores de recentes julgados: “Como é cediço, a parte 

que se diz hipossuficiente deve trazer de plano, elementos que 

comprovem ou demonstrem sua condição de necessidade para obtenção 

do benefício pleiteado, o que, na espécie não restou demonstrado a 

autorizar a concessão da gratuidade”[2]. Não basta, pois, a simples 

declaração de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, mas, sim de comprovação razoável, mínima, 

da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o 

pagamento das custas processuais. A declaração do estado de 

miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de prova 

confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.” [3] 

Dessa forma, se faz imprescindível a aplicação do disposto no § 2º do art. 

99, do CPC, a fim de oportunizar a parte autora trazer comprovação do 

preenchimento dos pressupostos necessários para o deferimento da 

benesse. Assim sendo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos cópia das declarações de Imposto de 

Renda dos últimos dois exercícios e/ou de outros documentos atuais que 

comprovem a sua alegada insuficiência de recursos, sob pena de 

indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Atendidas a determinação ou 

transcorrido o prazo para tanto, remetam-se os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de Setembro 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- 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029597-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DOUGLAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP (RÉU)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

LARC - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029597-61.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WANDERSON 

DOUGLAS DOS SANTOS RÉU: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LARC - 

CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CONSTRUTORA E 

LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP W Vistos. Inicialmente, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, oportunidade na qual deverá, ainda, informar 

acerca do julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento 

interposto perante o Egrégio Tribunal Regional Federal. Cumpra-se. Cuiabá, 

13 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018502-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE TELAREDO PAGLIARINI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE ARAUJO BARCELOS (RÉU)

THOR BARCELOS PALOMARES (RÉU)

DIOGO PALOMARES RUFINO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1018502-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE TELAREDO 

PAGLIARINI - ME RÉU: ALINE ARAUJO BARCELOS, DIOGO PALOMARES 

RUFINO, THOR BARCELOS PALOMARES M Vistos. 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. 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 
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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, 04 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031143-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JESSICA SOUZA ALVES (ADVOGADO(A))

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JACIR DRESCHER (RÉU)

OLVIDES LUIZ COLLI (RÉU)

LOECIR BELTER (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031143-88.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BEL LAR 

COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, LINIBEL STROBEL MOREIRA DA 

SILVA RÉU: OLVIDES LUIZ COLLI, JAIR JACIR DRESCHER, LOECIR BELTER 

I Vistos. Verifica-se que a parte autora se trata de pessoa jurídica, tendo 

apresentado balanço patrimonial (acostado à petição de Id nº 12623158), 

o qual evidencia que o seu passivo circulante é maior que o ativo. Além 

disso, acostou aos autos documentos que atestam sua inadimplência com 

terceiros (anexados ao Id nº 11689570). Assim, entendo suficientemente 

comprovada a sua incapacidade de arcar com as custas processuais, 

pelo que DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça à parte autora, 

conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do 

Código de Processo Civil. 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). 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. 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, 21 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027638-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

MAYLON BRENDON FERNANDES (REQUERENTE)

ALESSANDRO FRANCISCO LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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. 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, 28 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1027649-84.2018.8.11.0041
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JOSE ROBERTO ARDAIA DO COUTO (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 84 de 528



meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027645-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

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. 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, 28 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016459-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HENRIQUE ZANONI (ADVOGADO(A))

RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016459-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RICARDO 

LUMINA CINTRA JUNIOR - ME RÉU: MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 

W Vistos. Considerando que a parte autora apresentou aditamento à 

petição inicial, 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). 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/MT, 30 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009588-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDO TONHA ALVES (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA GOMES DE SOUZA TONHA ALVES (AUTOR(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1009588-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA APARECIDA 

GOMES DE SOUZA TONHA ALVES, VIVALDO TONHA ALVES RÉU: 

UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO I Vistos. 

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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009846-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1009846-88.2018.8.11.0041 AUTOR(A): TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A I Vistos. 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 
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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. 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

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 424639 Nr: 8508-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME CRUZ JUNIOR - 

OAB:10454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PEREIRA PRADO - 

OAB:14.521/MT

 Vistos.

 Ab initio, anoto que as informações solicitadas por meio do Malote Digital 

foram prestadas nesta data.

Nos termos do disposto no art. 1.018, § 1º, do Código de Processo Civil, 

MANTENHO a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

No mais, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar 

planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação 

da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

 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.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 220326 Nr: 28684-53.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALÇADOS RAYANTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12953/MT, BRUNA BATTISTELLA - OAB:16.839/MT, CARLOS 

ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 6.894, TEÓFILO 

MÁRCIO ARRUDA BARROS JÚNIOR - OAB:6691/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 466386 Nr: 33596-20.2010.811.0041

 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: MELANIE DE CARVALHO TONSIC

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

TELEPAR, GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO SOUZA CAMPOS - 

OAB:12.513/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

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

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, FELIPE 

HASSON - OAB:42.682/PR, SANDRA CALABRESE SIMÃO - 

OAB:13.271/PR

 Considerando que atualmente existe deposito em conta judicial vinculada 

a estes autos no valor de R$ 16.342,08, intimo a parte exequente para 

atualizar o débito e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 799479 Nr: 5906-11.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNG, NILMA GOMES NEPONUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE 

OLIVEIRA PAES - OAB:OAB/MT -1887, GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:14.308/MT, Marcio Alexandre Malfatti - OAB:139.482/SP

 Processo n.º 5906-11.2013.811.0041 Código 799479

 Vistos.

Trata-se de Ação Cautelar de Exibição de Documentos proposta por R. N. 

G., representado por sua genitora, em face de Unimed Seguradora S.A.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo (fls. 

134/135), o qual foi aditado à fl. 138, expressando a legitima vontade das 

partes para solução do litígio.

Constato, ainda, que o acordo se refere apenas aos honorários 

sucumbências, sendo desnecessária a intervenção do Ministério Público 

(fl. 137).

 Assim sendo, estando presentes os pressupostos necessários, 

notadamente a disponibilidade do direito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada.

As custas processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos 

termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, devendo ser 

observada, in casu, o deferimento de justiça gratuita às partes autoras, 

conforme despacho de fl. 36.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se o trânsito em julgado e, cumpridas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 11 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 712565 Nr: 6767-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCILDE FERREIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMERALDO EUGENIO

 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: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT

 Vistos.

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado.

E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito [parcial ou total], pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 355 e 356 do CPC].

Passo, em razão disso, ao saneamento e organização do processo, nos 

termos do art. 357 do CPC.

No que tange ao saneamento [art. 357, inciso I], verifico que o processo 

está em ordem. Com efeito, não existem vícios ou irregularidades, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. As 

partes são capazes e estão representadas e não há prejudici

No tocante ao ônus probatório [art. 357, incisos III], aplica-se, in casu, a 

regra geral descrita no art. 373, incisos I e II, do CPC.

Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II e IV], reputo 

indispensável à produção de prova testemunhal, em razão dos pontos 

controvertidos ora delimitados: exercício da posse, por dez anos, sem 

interrupção, nem oposição, do imóvel descrito na inicial pela parte autora, 

estabelecido como sua moradia habitual.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de Novembro 

de 2018 às 15h00min, a ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no 

Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos serem 

regularmente intimados para comparecerem à solenidade.

Para a solenidade, as partes poderão, no prazo de 05 (cinco) dias (§ 4º, 

do art. 357 do Código de Processo Civil), arrolar as testemunhas que 

pretendem inquirir, observando, para tanto, o que dispõe o § 6º do art. 357 

do Código de Processo Civil.

Havendo requerimento de depoimento pessoal, intimem-se as partes 

pessoalmente por carta, no endereço indicado nos autos.

Intime-se a DPE pessoalmente desta decisão (art. 183,§1º, do CPC).

As testemunhas arroladas pela Defensoria Pública deverão ser intimadas 

por mandado (art. 455, §4º, inciso IV, do CPC).

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 815270 Nr: 21724-03.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNG, NILMA GOMES NEPONUCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGUROS UNIMED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO TERTULIANO 

RODRIGUES JUNIOR - OAB:12.819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16636, Marcio Alexandre Malfatti - OAB:139.482/SP

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, ex vi 

do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.Os honorários 

advocatícios deverão ser arcados na forma pactuada.As custas 

processuais serão divididas igualmente entre as partes, nos termos do art. 

90, § 2º, do citado Diploma Processual, devendo ser observada, in casu, o 

deferimento de justiça gratuita às partes autoras, conforme despacho de 

fl. 236.Considerando que o valor oriundo do acordo pertence ao infante, 

entendo necessário que tal numerário que lhe é devido seja transferido 

para conta poupança em seu nome, a qual poderá ser movimentada a 

qualquer momento, desde que demonstrada, a este juízo, a incapacidade 

financeira da genitora em prover o seu sustento e/ou até que complete a 

sua maioridade civil.Assim, OFICIE-SE o banco Caixa Econômica Federal 

para que proceda a abertura de CONTA POUPANÇA em nome do menor 

Ricardo Neponucemo Gomes, representado por sua genitora, enviando à 

aludida instituição financeira as cópias dos documentos acostados às 

fls.15/17 e 30; ficando a sua movimentação autorizada somente com a sua 

maioridade civil e/ou ordem judicial.Efetuado o depósito judicial pela parte 

requerida, proceda-se sua vinculação à Conta Única e, posteriormente, 

expeça-se alvará para transferência do valor para a conta a ser aberta 

em nome do menor. Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Certifique-se o trânsito 

em julgado e, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os 

autos.Cuiabá, 11 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 813430 Nr: 19908-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA BENEDITA DE ARAÚJO FERNANDES 

CARDOSO, JOSÉ MARIA MORAES CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON GARCIA BUENO - 

OAB:20391/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA - OAB:7108-A/MT

 Vistos.O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu 

estado.E, compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de 

extinção do processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento 

antecipado do seu mérito [parcial ou total], pois há necessidade de 

produção de outras provas e não existem pedidos incontroversos [arts. 

355 e 356 do CPC].Passo, em razão disso, ao saneamento e organização 

do processo, nos termos do art. 357 do CPC.No que tange ao saneamento 

[art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. Com efeito, não 

existem vícios ou irregularidades, estando presentes os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. As partes são capazes e estão 

representadas e não há prejudiciNo tocante ao ônus probatório [art. 357, 

incisos III], aplica-se, in casu, a regra geral descrita no art. 373, incisos I e 

II, do CPC.Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II e 

IV], reputo indispensável à produção de prova testemunhal, em razão dos 

pontos controvertidos ora delimitados: exercício da posse, por dez anos, 

sem interrupção, nem oposição, do imóvel descrito na inicial pela parte 

autora, estabelecido como sua moradia habitual.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29 de Novembro de 2018 às 14h03min, a 

ser realizada no gabinete da 8ª Vara Cível no Fórum da Capital, devendo 

as partes e os seus patronos serem regularmente intimados para 

comparecerem à solenidade.Para a solenidade, as partes poderão, no 

prazo de 05 (cinco) dias (§ 4º, do art. 357 do Código de Processo Civil), 

arrolar as testemunhas que pretendem inquirir, observando, para tanto, o 

que dispõe o § 6º do art. 357 do Código de Processo Civil.Caberá ao 

advogado das partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo (art. 455 do CPC).Havendo requerimento de depoimento 

pessoal, intimem-se as partes pessoalmente por carta, no endereço 

indicado nos

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 720863 Nr: 16330-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO BOA ESPERANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODIR MANOEL HEITOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MÁRIO VIEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 15948, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, FELIX MARQUES - OAB:713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO, OAB/MT nº 18.900, para que 

devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos termos do art. 
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234, §§ 1º e 2º, CPC sob pena de perda do direito de vistas fora do 

cartório, multa correspondente à metade do salário-mínimo e comunicação 

à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1034446 Nr: 38859-57.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON BENEDITO DA COSTA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 21.653, JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimada a Requerente por via de seus advogados, via DJE nº 10322, de 

22/08/2018 e publicado no dia 23/08/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: JANINE DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 21.653, JOÃO BATISTA DE MENEZES - OAB:6943/MT, para 

manifestar se concorda com o valor depositado, quedou-se inerte. Por 

isso, INTIMO novamente a parte Autora para manifestar-se quanto aos 

valores depositados no prazo de 05 dias. Nada mais.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 165341 Nr: 15264-15.2004.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIELLE ALVES MORAES 

EUGENIO - OAB:11.089 MT, DANIELA BERTANI - OAB:14.501/MT, 

GIANA CECÍLIA DE CASTRO BENATTO FERREIRA - OAB:4976, NAJLLA 

ZANUTO HAMAD - OAB:13016, SILVANA BERTANI - OAB:7828-B, 

TEREZA FURMAN ALVES DE SOUZA - OAB:3.363-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO, CARLOS CESAR APOITIA - OAB:7976, 

ELIANE LEITE SAMPAIO - OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384-B/MT, FABÍOLA CASTILHO SOFFNER - OAB:8638/ MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, ÍRIA MARIA DAVANSE 

PIERONI - OAB:7.097/MT, KEZIA GONÇALVES DA SILVA SARAGIOTTO 

- OAB:8370-MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, RICARDO DELGADO PRETI - 

OAB:20300/DF, SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT

 Vistos.Trata-se de feito em fase de Liquidação de Sentença (fls. 335/339 

e 367) no qual já restou nomeado perito para apuração do valor das 

perdas e danos (fls. 393 e 396/399), assim como realizados os cálculos 

das demais verbas pela Contadoria Judicial (fls. 414/418).Não obstante, 

compulsando os autos, verifico que a parte autora impugnou os cálculos 

apresentados pela Contadoria Judicial às fls. 414/418, sob a alegação de 

que se faz necessária a correção de alguns aspectos dos referidos 

cálculos.Pois bem. Parcial razão assiste à parte autora.Com efeito, no que 

se refere ao valor das perdas e danos, deve-se observar, de fato, o valor 

apurado por meio da perícia de fls. 396/399, qual seja, a quantia de R$ 

70.000,00 (setenta mil reais).Por outro lado, no tocante à multa pecuniária 

pelo descumprimento da decisão judicial proferida em sede de antecipação 

de tutela, não merecem acolhida os argumentos da parte autora, tendo em 

vista que o decisum de fl. 367 especificou que tal verba deve ser buscada 

pela via própria, não fazendo parte da presente liquidação de 

sentença.Ademais, entendo que a referida questão encontra-se preclusa, 

não havendo que se falar em revogação tácita do supracitado decisum 

pelo despacho de fl. 413, posto que esse determinou apenas a remessa 

dos autos à contadoria para o cálculo das demais verbas a serem 

liquidadas. Da mesma forma, não comporta deferimento o pedido de 

incidência dos juros de mora sobre honorários advocatícios.Isso porque é 

entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, 

em casos como o presente, nos quais o arbitramento dos honorários 

advocatícios decorrentes da sucumbência se perfaz em percentual 

incidente sobre montante fixo, qual seja, o valor da causa atualizado, "não 

se admite a incidência de juros de mora em honorários advocatícios se 

estes forem arbitrados em percentual do valor do débito executado que já 

está atualizado, sob pena de bis in idem." .Assim sendo, ACOLHO 

PARCIALMENTE a impugnação ao cálculo judicial apresentada pela parte 

autora às fls. 420/423, o que

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080464 Nr: 1759-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOYANNA OLAVIA ABREU LAGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELSKY DOS ANJOS, BORIS 

FELSKY DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de cinco dias, 

querendo, manifestem-se sobre a proposta de honorários de fls. 331, nos 

termos do art. 465, § 3º, do Código de Processo Civil. Nada mais.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091398 Nr: 6755-75.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKI RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS RODRIGUES NAPOLITANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando o pedido de desistência de fls.75/77, e ainda, considerando 

a anuência da parte que já havia sido regularmente citada (fls.77), 

HOMOLOGO o pedido de desistência relativo ao requerido DAVID VIEIRA 

LIMA.

 No mais, considerando que a ação prosseguirá em desfavor de João 

Carlos Rodrigues Napolitano, proceda a retificação da capa dos autos.

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 02 de outubro de 2018, às 09h00min, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 06.

Observando-se o prazo de pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

CITE-SE a parte requerida, por carta com aviso de recebimento (art. 246, I, 

CPC), 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).

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080464 Nr: 1759-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOYANNA OLAVIA ABREU LAGES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FELSKY DOS ANJOS, BORIS 

FELSKY DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:6.270/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, antes mesmo do cumprimento do 

despacho de fl. 318, foram juntadas as petições de fls. 319/322 e 323, 

nas quais a parte requerida e autora, respectivamente, se insurgem 

quanto à nomeação do perito realizada no referido decisum.

Não obstante, entendo que as insurgências não comportam acolhimento, 

posto que, respeitado o cadastro disponibilizado pelo Tribunal, a 

nomeação do perito é de livre escolha do juiz (art. 156, § 5º, CPC), assim 

como que não foi apontado pelas partes qualquer fato que desabone o 

trabalho do perito nomeado e/ou elemento que aponte para a sua 

imparcialidade.

Ademais, ressalto que, além do perito nomeado estar devidamente incluído 

no banco de peritos do Tribunal de Justiça Mato-Grossense, há 

possibilidade de ser complementada ou refeita a prova técnica caso seja 

necessário, bem como é facultada às partes o acompanhamento da 

perícia por assistentes técnicos.

Assim sendo, INDEFIRO os pedidos constantes nas petições de fls. 

319/322 e 323, mantendo hígido o despacho de fl. 318, pelo que determino 

o seu integral cumprimento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026721-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

MARIA BADIA MARTINS ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARTINS ARAUJO OAB - 001.720.291-47 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON CORREA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026721-36.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA BADIA 

MARTINS ARRUDA PROCURADOR: WELLINGTON MARTINS ARAUJO RÉU: 

NILTON CORREA DE OLIVEIRA AT Vistos. Trata-se de Ação 

Reivindicatória c/c Perdas e Danos, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Maria Badia Martins Arruda em face de Nilton Correa de 

Oliveira, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora que é 

legítima proprietária de três terras rurais, situadas nesta urbe, 

denominadas: “Primeiro - Sítio de Recreio Chaparral”, sítio nº 52, inscrito no 

Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis desta Comarca, sob a 

matrícula nº 70.871; “ Segundo - Sítio de Recreio Chaparral”, sítio nº 53, 

inscrito no Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis desta 

Comarca, sob a matrícula nº 70.872 e, por fim, “Terceiro - Sitio de Recreio 

Chaparral”, sítio nº 54, inscrito no Segundo Serviço Notarial de Registro de 

Imóveis desta Comarca, sob a matrícula nº 70.873 Assevera que os 

imóveis são contíguos e estão sobrepostos irregularmente pela fazenda 

Sesmaria Carandá de propriedade do requerido. Sustenta que adquiriu as 

terras aos 05.07.2007, em arrematação judicial, após terem sido cumprido 

todos os tramites judiciais, conforme se extrai dos autos nº 1999/1220, 

que tramitou perante a 21º Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Aduz que, 

em data aproximada de 05.05.2016, tomou conhecimento através dos 

vizinhos que sua propriedade havia sido invadida pelo requerido. 

Menciona que o requerido, proprietário da empresa NC de Oliveira 

Terraplanagem-ME, adquiriu de forma ardilosa área remanescente com 

182,4588 hectares, com perímetro de 7.534,91 metros, denominando 

fazenda Sesmaria Carandá, área essa que sobrepõe aos lotes 52,53 e 54. 

Diz, por fim, que mesmo notificado, o requerido se recusa em sair do local. 

Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, que seja expedido 

mandado de imissão na posse dos imóveis supracitados. É a síntese. 

DECIDO. Como é cediço, a ação reivindicatória é aquela ajuizada pelo 

proprietário que não tem a posse contra o não proprietário que a tem, 

visando à retomada do bem. Encontra fundamento no art. 1.228, caput, do 

Código Civil, que assim dispõe: “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade 

de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem 

quer que injustamente a possua ou detenha”. Sendo assim, para que haja 

o deferimento de tutela provisória de urgência visando a retomada 

antecipada do bem em curso de ação reivindicatória, a parte autora deve, 

em sede de cognição sumária, comprovar o domínio sobre o imóvel que 

reivindica, assim como demonstrar a posse injusta da parte ré sobre esse 

imóvel. Deve, ainda, comprovar o preenchimento dos requisitos do art. 300 

do Código de Processo Civil, isto é, a evidência da probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Entretanto, no 

caso em exame, noto que o pedido de retomada antecipada não merece 

amparo initio litis. Com efeito, em que pese a parte autora comprovar a 

propriedade do imóvel através das matrículas constantes no Id nº 

14823218, pág.1 a 6, não logrou êxito em demonstrar que a posse dos 

requeridos é injusta, uma vez que o fato das cadeias dominiais das 

matrículas nº 78.732 e 70.871 retroagirem ao mesmo título, não comprova 

a posse injusta exercida pelo réu. Outrossim, nesta fase inicial, a análise 

da possível sobreposição das terras torna-se prejudicada, uma vez que 

se faz necessária a demarcação das terras e perícia, hipótese que 

necessita de dilação probatória. Ademais, consoante o art. 300 do Código 

de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência de natureza 

antecipada, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da 

medida. Entretanto, no caso em apreço, os documentos carreados ao feito 

não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do 

direito da autora, de modo que, a meu ver, a questão posta demanda maior 

dilação probatória, para apuração dos fatos. Além disso, entendo ausente 

a urgência necessária para a concessão da imediata da imissão na posse, 

posto que os elementos trazidos pela autora demonstram que a 

ocupação/sobreposição do imóvel pelo réu não é recente (aproximada 

05.05.2016), razão pela qual há perigo de risco de dano inverso, acaso 

concedida a medida liminar. Diante destas explanações e considerando 

esta fase de análise de análise preliminar, não há como deferir o pleito 

antecipatório, até porque inexiste nos autos demonstração de que a 

espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo ou 

a efetivação do direito da autora. Nesse sentido, vide os julgados a seguir, 

in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA 

DE URGÊNCIA PARA IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR NEGADA. DECISÃO 

MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Decisão que, nos autos da ação 

reivindicatória. Movida pelos agravantes, indeferiu o pedido de concessão 

de tutela de urgência para imissão dos autores na posse do imóvel em 

questão, bem como recebeu a emenda à exordial, a fim de incluir no polo 

passivo o responsável pela banca de jornais instalada no imóvel. 2. 

Requisitos do artigo 300 do CPC/2015 não. Preenchidos. Necessidade do 

aguardar o exercício do contraditório. Decisão mantida. 3. Agravo de 

instrumento não provido.” (TJSP; AI 2166965-75.2016.8.26.0000; Ac. 

11191893; Pacaembu; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Alexandre Lazzarini; Julg. 20/02/2018; DJESP 08/03/2018; Pág. 2599). 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REIVINDICATÓRIA DE POSSE 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – LIMINAR NEGADA EM 1ª 

INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA E DE 

PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. 1.Da análise 

dos autos, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a 

exigência legal referente à posse injusta. Ainda que o Agravante tenha 

comprovado a titularidade e a individualização do bem, falta comprovação 

de que o Agravado esteja na posse de forma injusta; 2.Se o feito carece 

de provas substanciais para a caracterização da medida ou que 

demonstrem situação de dano irreparável ou lesão grave, necessitando de 

maior dilação probatória, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela 

antecipada.”(TJMT, AI 124701/2015, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

26/04/2017, Publicado no DJE 08/05/2017). Portanto, não restando 

demonstrado, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o 

indeferimento da tutela de urgência pleiteada. Assim sendo, uma vez 

ausente, ao menos neste momento processual, a satisfação de todos os 

requisitos legais, e sendo necessária a formação do contraditório e a 
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dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo 

de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação 

dos pressupostos necessários. Outrossim, ante o teor do documento 

apresentado no movimento de Id. nº 14822841, pág.3, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. No mais, ante o disposto no 

artigo 334 do Código de Processo Civil, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. CITE-SE 

a parte requerida, observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, 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. Cuiabá, 28 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028119-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DIRCE FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028119-18.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DIRCE 

FRANCISCA DE SOUZA RÉU: TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA 

LTDA AT Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c 

Restituição e Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por Dirce Francisca de Souza em face de Tirante 

Construtora e Consultoria Ltda, todos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora que atraída pela propaganda realizada pela requerida, nutriu 

sonho da casa própria. Menciona que a proposta inicial de uma entrada no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não pôde lhe ser concedida, uma vez 

que em razão de tratar-se de pessoa idosa com 66 (sessenta e seis) 

anos de idade não conseguiria o financiamento do valor total. Destarte, 

para aprovação do financiamento seria necessário uma entrada no valor 

correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do imóvel. Sustenta que, 

com a ajuda do filho, conseguiu dar o valor de entrada no montante de R$ 

34.516,43 (trinta e quatro mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e 

três centavos), e assim, aos 04.01.2016, firmou o contrato de compra e 

venda do imóvel. Assevera que, findo o prazo previsto para a entrega do 

imóvel sem nenhuma manifestação da requerida, foi buscar informações, 

ocasião em que foi informada que o seu financiamento não havia sido 

aprovado pela Caixa Econômica Federal - CEF, na medida em que para 

aprovação do imóvel escolhido era necessário uma entrada maior. Narra 

que diante do noticiado, recorreu ao filho novamente, momento em que ao 

procurar a requerida para complementar o valor da entrada, foi 

surpreendida com a informação de que o imóvel já tinha sido vendido a 

terceiro sem ter tido qualquer comunicação. Por essas razões, requer, em 

sede de tutela de urgência, que a requerida proceda com a restituição dos 

valores gastos pela requerida no valor de R$ 34.156,43 (trinta e quatro mil 

cento e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos), devidamente 

corrigidos desde o desembolso. 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 não comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, verifico que, em 

que pese a comprovação da relação contratual firmada entre as partes 

através do contrato de prestação de serviço constante no Id nº 14984504, 

entendo que nesta fase inicial não restou evidenciado o pressuposto do 

perigo de dano, uma vez que não há evidências que demonstrem que a 

requerida não terá condições de arcar com a condenação ao final da 

ação, ou ainda, de que esteja dilapidando seu patrimônio, razões essas 

que justificariam a urgência do pagamento nesta fase inicial. Ademais, 

apesar das informações da autora da venda do imóvel objeto do contrato 

a terceiro, sem qualquer comunicação, analisando o contrato firmado entre 

as partes, notadamente a cláusula sétima, é possível constatar que o 

contrato estaria rescindido automaticamente caso houvesse recusa do 

saldo devedor junto instituição financeira no prazo de 30 dias após a data 

de emissão do habite-se. In casu, considerando que a parte autora não 

comprovou, nesta fase inicial, que adotou as diligências necessárias no 

tocante a este quesito, não há como atestar culpa integral da requerida 

capaz de ensejar a restituição integral dos valores pagos nos termos da 

súmula 543 do STJ. Outrosim, julgo necessário a formação do contraditório 

para esclarecimento dos pontos controversos. Assim sendo, uma vez 

ausente, ao menos neste momento processual, a satisfação de todos os 

requisitos legais, e sendo necessária a formação do contraditório e a 

dilação probatória, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo 

de sua reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação 

dos pressupostos necessários. 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, inciso III, CPC. Por fim, com fulcro no art. 538, 

inciso I, da CNGC-Foro Judicial, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária 

do feito, haja vista tratar-se de pessoa com mais de 60 (sessenta) anos. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 03 de Setembro de 2018. BRUNO D' OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022376-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERMINA SOUSA DE FARIAS (AUTOR(A))

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (RÉU)

O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022376-27.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GUILHERMINA 

SOUSA DE FARIAS RÉU: O S INSTITUTO ODONTOLOGICO LTDA - ME, 

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME AT Vistos. Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de evidência, ajuizada por Guilhermina Sousa de Farias em face de 

OS Instituto Odontológico Ltda-ME (Oral Sin Implantes) e Oral Sin Franquias 

Ltda, todos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora que 

pagou à requerida mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que fossem 

realizados implantes dentários. Contudo, o tratamento que era pra ter sido 

concluído em dezembro de 2017, não foi finalizado até a presente data. 

Menciona que durante o período em que foi atendida pelos dentistas da 

requerida, foi feita a colocação de pinos, porém não houve a colocação da 

prótese. Sustenta que em contato com a requerida, a mesma além de 

informar que esta passando por crise financeira, não tem atendido as 
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ultimas ligações. Por essa razão, requer a produção antecipada de provas 

para exibição do orçamento e do contrato firmado. No Id nº 14423049, a 

parte autora foi intimada para adequar a inicial, pleiteando a diligência 

requerida na forma de tutela de urgência ou requerendo a produção de 

provas em ação autônoma. Por ocasião da intimação, a parte autora 

requereu a exibição dos documentos em sede de tutela de evidência. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. A tutela de evidência está prevista no art. 

311 do Código de Processo Civil, o qual regulamenta que sua concessão 

pode se dar independentemente da demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo, desde que a situação fática se 

enquadre numa das hipóteses disciplinadas nos incisos I a IV, que assim 

dispõem: “I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o 

manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente”. In casu, infere-se que, apesar de pleitear 

a tutela de evidência, a parte autora não identificou em qual hipótese 

fundamenta sua pretensão. Outrossim, analisando os autos, nota-se que o 

caso em análise não se amolda a nenhuma das hipóteses de concessão 

liminar, na medida em que, as alegações de fato não podem ser 

comprovadas apenas documentalmente, não há tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, e ainda, não é 

caso de pedido reipersecutório adequado ao contrato de depósito. Por 

essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica, DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as 

isenções estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, 

uma vez que a petição inicial preenche os requisitos essenciais 

delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não 

sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 

(vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Agosto de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017983-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES (ADVOGADO(A))

BILINK TELECOMUNICACOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETERSON PINATO DE ALMEIDA 21276453833 (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1017983-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BILINK 

TELECOMUNICACOES LTDA - ME RÉU: PETERSON PINATO DE ALMEIDA 

21276453833 AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por Bilink Telecomnicações Ltda em desfavor de Peterson Pinato 

de Almeida, todos qualificados no autos. Alega a parte autora que é 

empresa provedora de internet no Estado de Mato Grosso. Menciona que, 

no dia 26.03.2018, um represente da empresa requerida entrou em contato 

com a autora oferecendo serviços relacionados a ponta de troca de 

tráfego de internet-PTT. Aduz a autora que se interessou nos serviços, 

mormente pela promessa de poder homologar o funcionamento para dar 

cobertura nos momentos de gargalo no PTT. Diz que, interessada na 

proposta, mas sem saber sobre sua eficiência, solicitou à requerida 

isenção da taxa de instalação e a realização de testes, sem custos, antes 

da contratação. Assevera que ficou acordado que antes da contratação, 

seriam realizados testes, e a cobrança seria somente sobre o consumo. 

Sustenta que nunca conseguiu utilizar os serviços da requerida, tendo 

comunicado à ré, por mais de uma ocasião, todavia a mesma permaneceu 

inerte. Relata que, mesmo sem utilizar os serviços, recebeu aos 

01.05.2018, uma cobrança acerca dos supostos serviços prestados. 

Informa, por fim, que foi realizado protesto por título apontado pela 

requerida. Por entender que a cobrança realizada é indevida, requer, em 

sede de tutela de urgência, que a requerida suspenda protesto efetivado, 

bem como retire seus dados do cadastro restritivo de crédito. Em síntese, 

eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

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 que o pedido de tutela de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos o protesto efetivado pela requerida conforme se 

infere no Id nº 13823012. Ademais, consta nos autos, os emails enviados 

à requerida informando a insatisfação diante das diversas falhas 

apresentadas nos testes, bem como informando que não era possível 

utilizar os serviços (Id nº 13823030 e 13823052). Aliás, nos emails 

acostados aos autos, percebe-se que a requerida diante das falhas 

informadas abriu chamado para resolução, fato que traz verossimilhança 

as alegações da parte autora (Id nº 13823085). Portanto, entendo 

evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, o protesto persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, 

uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus créditos e 

formalizar transações comerciais. 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 

na hipótese em apreço, haja vista que, caso o pedido seja julgado 

improcedente ao final, as partes poderão perfeitamente retornar ao status 

quo ante, com a posterior regular anotação do protesto. Posto isso, com 

base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, 

CONCEDO a tutela provisória de urgência, o que faço para determinar que 

seja oficiado o Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá para que 

SUSPENDA os efeitos do protesto referente ao título nº 80, no qual a parte 

autora consta como devedora. 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). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de 

Agosto de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1016723-44.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTELA BARBOSA LEITE (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS FALQUETO TOME (AUTOR(A))

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDSON GOMES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1016723-44.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO 

CARLOS FALQUETO TOME, ESTELA BARBOSA LEITE RÉU: GEANDSON 

GOMES DA SILVA AT Vistos. Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Imissão 

na Posse e Reparação por Danos Materiais, com pedido de tutela de 

evidência, ajuizada por Antonio Carlos Falqueto Tomé e Estela Barbosa 

Leite em face de Geadson Gomes da Silva, todos devidamente 

qualificados nos autos. Os requerentes adquiriram o imóvel, objeto da 

ação, junto à Caixa Econômica Federal - CEF, através de escritura pública 

de compra e venda. Alegam que o imóvel objeto da celeuma, qual seja, um 

lote de terreno sob o nº 30, quadra 07, do Loteamento Residencial Santa 

Terezinha, situado no Distrito do Coxipó, nesta urbe, foi ofertado em leilão 

público pela Caixa Econômica Federal, pois houve a consolidação da 

propriedade. Menciona que o requerido foi notificado pela CEF, acerca da 

venda, bem como da necessidade de desocupar o imóvel. Contudo, 

permanece no imóvel. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

evidência, que seja determinada a desocupação do imóvel, e via de 

consequência, a imissão na posse. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. A 

tutela de evidência está prevista no art. 311 do Código de Processo Civil, o 

qual regulamenta que sua concessão pode se dar independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, desde que a situação fática se enquadre numa das hipóteses 

disciplinadas nos incisos I a IV, que assim dispõem: “I - ficar caracterizado 

o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da 

parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas 

documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório 

fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em 

que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob 

cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova 

documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o 

réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. 

Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente”. In 

casu, infere-se das alegações da parte autora que o pleito de tutela de 

evidência se fundamenta nos incisos III e IV do art. 311 do Código de 

Processo Civil. Ocorre que, conforme supracitado, as hipóteses de 

concessão de liminar são apenas nas situações previstas nos incisos II e 

III do mencionado dispositivo legal. Destarte, considerando que o caso em 

análise não se trata de pedido reipersecutório fundado em contrato de 

depósito, e ainda, considerando que a hipótese baseada no inciso IV não 

é cabível em sede de liminar, o indeferimento, por ora, é medida que se 

impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. 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). 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1018414-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE (EMBARGANTE)

GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE - EPP (EMBARGANTE)

ALEX MARTINS SALVATIERRA (ADVOGADO(A))

JOEL DA COSTA LEITE JUNIOR (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP (EMBARGADO)

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018414-93.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: 

GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE, GRAZIELLE HERNANDES 

BARROS LEITE - EPP, JOEL DA COSTA LEITE JUNIOR EMBARGADO: 

MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI - EPP Vistos etc. Trata-se de 

Embargos à Execução apresentado por GRAZIELLE HERNANDES 

BARROS LEITE EPP, GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE e JOEL DA 

COSTA LEITE JÚNIOR em desfavor de MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA, devidamente qualificados nos autos. Inicialmente, 

proceda-se o apensamento destes Embargos aos autos principais nº 

1007665-51.2017.8.11.0041, de acordo com o que dispõe o art. 676 do 

CPC. A parte embargante alega que tinha uma relação comercial com a 

embargada, onde a autora descontava títulos de créditos recebidos de 

seus clientes. Aduz que após vários anos de relação comercial entre as 

duas partes, a embargada alega que os títulos de créditos que havia 

recebido da embargante lhe trouxeram prejuízos, uma vez que não havia 

recebido boa parte dos mesmo, exigindo que a embargante arcasse com o 

prejuízo. Salienta que posto o explanado a demandada exigiu que fosse 

celebrado um contrato de Confissão de Dívida, ressaltando que tal 

garantia é coibida pelo sistema jurídico brasileiro. Pugna pela concessão 

de efeito suspensivo ao processo de execução. Insta consignar que por 

meio do decisório de ID. 14028945 foi indeferida a assistência judiciária 

gratuita e determinado o recolhimento das custas e taxas judiciárias 

iniciais. Comparece os embargantes por meio do petitório de ID. 14454647 

pugnando pelo deferimento do parcelamento de custas. 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 
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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. Com 

base nos art. 98,§ 6° do CPC e art. 468, §6° e §7° do CNGC, DEFIRO o 

pedido de parcelamento das custas processuais em até seis prestações. 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa do seu procurador para, no prazo de 

15 dias, recolher a primeira parcela custas processuais, devendo 

comprovar o recolhimento das parcelas mês a mês, até a quitação final da 

guia de custas e taxa judiciária. Fica a parte autora ADVERTIDA que o não 

cumprimento da ordem implicará no indeferimento da inicial, nos termos do 

artigo 321 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025492-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

JOILSON ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1025492-75.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

JOILSON ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece aos autos a parte exequente, 

pugnando pelo levantamento da quantia depositada voluntariamente pela 

executada. Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios 

necessários, acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, 

§3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no 

artigo 924, II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo. 

Vincule-se o valor depositado a este processo. Após o Transito Em 

Julgado, autorizo a expedição de alvará para levantamento da importância 

depositada, mediante transferência para conta indicada nos autos, na 

forma estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 - CNJ. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 10/09/2018. Gilberto 

Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1037426-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO DA LUZ SILVA (ADVOGADO(A))

JAIRO DA LUZ SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLI ROSA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037426-30.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JAIRO DA LUZ SILVA EXECUTADO: DANIELLI ROSA DOS SANTOS Vistos 

etc. Trata-se de requerimento para realização de nova tentativa de 

penhora on-line via BACENJUD, restrição judicial de veículos via RENAJUD 

e a tentativa de localização de bens junto a Delegacia da Receita Federal 

via INFOJUD, formulado por JAIRO DA LUZ SILVA, em desfavor da parte 

executada DANIELLI R OSA DOS SANTOS. Conforme se dessume de todo 

o processado, o executado devidamente intimado não adimplir o débito 

voluntariamente e a exequente não conseguido satisfazer o seu crédito 

até a presente data, motivo pelo qual, pleiteia por nova tentativa de 

penhora on-line sobre dinheiro nas contas da parte executada, 

utilizando-se do sistema BACENJUD e a restrição judicial de veículos via 

RENAJUD,a solicitação de informações da existência de bens junto a 

Receita Federal, através do sistema INFOJUD. Nesse diapasão, 

considerando o dinheiro ser o primeiro na ordem de bens a serem 

penhorados, aliado ao fato também inconteste de que o devedor, 

devidamente intimado, deixou correr o prazo in albis sem efetuar o 

pagamento da dívida, é de todo válido o pedido, devendo, 

consequentemente, ser deferido a tentativa de penhora on line, inclusive 

por retratar, in casu, o próprio interesse da justiça em face ao caráter 

público do processo. Com as alterações ocorridas no processo de 

execução através de Lei n° 11.382/2006, tem-se a possibilidade de 

penhora dos numerários existentes em contas correntes, sendo depósitos 

ou aplicações financeiras até o valor da dívida executada na forma 

pleiteada pelos exequentes. Ademais, estabelece o artigo 835 do Novo 

Código de Processo Civil a ordem legal de nomeação: “Art. 835. A penhora 

observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro; (...)”. 

Consigno, também, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, já decidiu: 

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. 

MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR. ARTS. 620 E 655 DO CPC. 1 - 

Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, a determinação de 

penhora on line não ofende a gradação prevista no art. 655 do CPC e nem 

o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do 

CPC. Precedentes. 2 - Agravo regimental desprovido”. (STJ – AgRg no Ag 

935082 / RJ - Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES (1107) - Data de 

Julgamento: 19/02/2008) Considerando que a tentativa de penhora 

anteriormente realizada, via Bacenjud, restou infrutífera, DEFIRO o pedido 

de nova tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro nas 

contas da parte executada DANIELLI ROSA DOS SANTOS, pessoa física, 

CPF n.º 053.022.469-02, sobre o valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e 

quatrocentos reais). Oficie-se ao departamento responsável pela Conta 

Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos 

autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos. No tocante ao pedido de restrição judicial de 

veículos, o Provimento n.º 02/2010-CGJ instituiu o Sistema RENAJUD, 

ferramenta que possibilita ao magistrado obter informações sobre veículos 

em nome da parte executada, com vistas ao cumprimento do referido 

Provimento, assim, lastreado nos princípios da celeridade e da economia 

processual, a medida deve ser deferida. Provimento n.º 02/2010-CGJ, “o 

Sistema RENAJUD uma ferramenta que possibilita tanto inserção quanto a 

retirada de constrições judiciais dos veículos encontrados na Base Índica 

Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), 

integrando o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN”. (Art. 1º). Posto isso, em não obtendo êxito na tentativa de 

penhora on-line via Bacenjud, determino, desde já, a constrição judicial de 

veículos existentes em nome da parte executada DANIELLI ROSA DOS 

SANTOS, pessoa física, CPF n.º 053.022.469-02, junto ao DETRAN via 

sistema Renajud, suficiente para garantia do débito. Quanto ao pedido de 

expedição de ofício a Receita Federal solicitando cópia das declarações 

de imposto de renda da parte executada, verifica-se dos autos que foram 

empreendidos esforços necessários no sentido de se tentar o 

recebimento do crédito existentes junto aos executados, restando 

infrutíferas as diligências, tornando-se temerosa a atual situação de 

insatisfação do crédito da exequente. Razão pela qual deve prosperar o 

pedido para tentativa de localização de bens em nome do mesmo, junto a 

Delegacia da Receita Federal. Nesse sentido já tem de o STJ, verbis: “Em 

face do interesse da Justiça na realização da penhora, ato que dá início à 

expropriação forçada, admite-se a requisição à repartição compretente do 

imposto de renda para fins de localização de bens do devedor, quando 

frustrados os esforços desenvolvidos neste sentido. Cada vez mais se 

toma consciência do caráter público do processo, que, como cediço, é 

instrumento da jusrisdição. (STJ – RSTJ 21/298)” (in Código de Processo 

Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotonio Negrão, Saraiva, 35ª 

ed., p. 440). No mesmo sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região: TRFs - Tribunais Regionais Federais 

Origem: TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃO Classe: AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – 138912 Número do Processo: 2005.02.01.007110-0 UF: 

RJ Órgão Julgador: OITAVA TURMA ESP. Data de Decisão: 

06/11/2007Documento: TRF200173859 Fonte: DJU DATA: 16/11/2007 

PÁGINA: 6 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECEITA FEDERAL. EXCEÇÃO. ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS. COMPROVAÇÃO. 1. Analisando-se os autos, concluo 

restar escorreita a decisão ora agravada, ao qual incorporo ao presente; 

encontrando-se a mesma em consonância com o entendimento 

jurisprudencial. 2. Precedentes do STJ. 3. Por derradeiro, eito, comungo do 

entendimento, reiteradamente, adotado por esta Egrégia Corte, de que o 

deferimento da medida pleiteada se insere no poder geral de cautela do 

juiz que, à vista dos elementos constantes do processo que, pode melhor 

avaliar a presença dos requisitos necessários à concessão, em casos 

como o ora em exame, só é acolhível quando o juiz dá à lei uma 

interpretação teratológica, fora da razoabilidade jurídica, ou quando o ato 

se apresenta manifestamente abusivo, o que inocorre, na hipótese. 4. 

Agravo de Instrumento conhecido, porém, desprovido. Ante ao exposto, 

DEFIRO o requerimento da exequente, determinando que requisite junto a 

Delegacia da Receita Federal por meio de ofício, as duas ultimas 

declarações do imposto de renda, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E 

DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto no Capítulo II, 
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Seção 16, da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, 

solicitação sobre a existência de bens em nome da parte executada 

DANIELLI ROSA DOS SANTOS, pessoa física, CPF n.º 053.022.469-02. 

Por se tratar de informação sigilosa, a mesma não será juntada aos autos. 

O gestor certificará que apenas a credora terá vistas de tais documentos. 

Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ, 

mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das 

constrições acima deferida através dos Sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud. A solicitação de informações sobre o endereço dos executados 

junto a Receita Federal, ocorrerá por meio de ofício, tendo em vista a 

impossibilidade de acesso on-line devido à problemas técnicos, conforme 

informação da CGJ. Procedida à penhora, intime-se a parte executada 

para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 

475-J, § 1º, CDC). Caso as tentativas de localização de bens do 

executado tornem infrutíferas intime-se a parte exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 13/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003222-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO AMORIM GONZAGA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003222-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAIO AMORIM GONZAGA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece ao ID 13441876 a parte autora, 

concordando com o Laudo Pericial juntado aos autos. Desta forma, 

INTIME-SE a parte requerida para que se manifeste sobre a perícia 

realizada na Central de Conciliação. Após, retornem conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003143-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

M. B. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEIDINARA BRASIL DA ROCHA OAB - 030.143.001-28 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003143-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAIK BRASIL ROCHA REPRESENTANTE: HEIDINARA BRASIL DA ROCHA 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Comparece ao ID 13411811 a parte autora, concordando com o Laudo 

Pericial juntado aos autos. Desta forma, INTIME-SE a parte requerida para 

que se manifeste sobre a perícia realizada na Central de Conciliação. 

Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Cuiabá - MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003142-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1003142-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAULO NUNES DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Comparece ao ID 13411393 a parte autora, 

concordando com o Laudo Pericial realizado em sede de Audiência de 

Conciliação. Desta forma, INTIME-SE a parte requerida para que se 

manifeste sobre a perícia realizada. Após. retornem conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011629-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANUNCIO GONCALO MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ROBERTO GOMES DE AZEVEDO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011629-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANUNCIO GONCALO MORAES EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de pedido de 

cumprimento de sentença formulados pelos autores. Intime-se a parte 

executada para pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de multa e 

honorários. Cumpra-se CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014328-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY REGINA DE BARROS PONTES (DEPRECANTE)

JOSE HERCULES RIBEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE MORAIS SOARES JUNIOR (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014328-16.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: SUELY 

REGINA DE BARROS PONTES DEPRECADO: NIVALDO DE MORAIS 

SOARES JUNIOR IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior 

celeridade ao processo, intimo a parte autora para informar se fornecerá 

meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência para o cumprimento 

do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 dias. A Guia de 

Recolhimento da diligência do Oficial de Justiça é emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e o 

comprovação do pagamento da diligência, deve ser apresentado nos 

autos com o fim de comprovação do pagamento. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023961-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO PABULO DE SIQUEIRA SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1023961-85.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

EXECUTADO: FERNANDO PABULO DE SIQUEIRA SANTOS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando a parte 

requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto 

a certidão do oficial de justiça. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014945-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA ROMERA (AUTOR(A))

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014945-39.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

SEBASTIANA ROMERA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. 

Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000057-02.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: ACJ 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME EXECUTADO: 

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP, 

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os 

autos intimando a parte exequente, por seu advogado, para manifestar 

sobre o peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias. Cuiabá - 

MT, 13 de setembro 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: 1015030-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRZA GOZER DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015030-25.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IRZA 

GOZER DOS SANTOS RÉU: AGEMED SAUDE S/A IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. Juliene 

Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: 

Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá 

– MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1031292-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA (ADVOGADO(A))

QUITERIA DE FATIMA ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO (ADVOGADO(A))

MIRELA MIRANDA OJEDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031292-84.2017.8.11.0041 AUTOR(A): QUITERIA 

DE FATIMA ARRUDA RÉU: MIRELA MIRANDA OJEDA IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte requerente, por seu advogado, para 

querendo, impugnar a contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 13 de 

setembro 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015226-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMANDINA KOSLOWSKY TELO (REQUERENTE)

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JEAN CARLO PINHEIRO DE ARAUJO (LITISCONSORTES)

CAROLINE DE MATOS MORAIS SILVA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015226-92.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

NORMANDINA KOSLOWSKY TELO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 13 de setembro 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: 1028804-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

MARIA CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA (AUTOR(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028804-59.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MARIA 

CLARA BELLUCCA PINHEIRO FERREIRA RÉU: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte 

autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - 

MT, 13 de setembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018567-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO JONAS CARDOSO FERREIRA (REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018567-63.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

OTAVIO JONAS CARDOSO FERREIRA REQUERIDO: CLARO S.A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 13 de 

setembro 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: 1015503-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR HENRIQUES DE CARVALHO VERAS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CAIO MURILO DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA (ADVOGADO(A))

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015503-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CAIO 

MURILO DOS SANTOS SOUZA RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 13 de 
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setembro 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: 1027439-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

R. R. C. F. (AUTOR(A))

REGIANE ALVES COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que R. R. C. F., menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora REGIANE ALVES COELHO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.07.2017, 

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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

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. 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, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 
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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 08.07.2017, 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 a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO: *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 PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 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 (08.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. Conceda-se vista dos 

autos ao Ministério Público, ante a existência de interesse de menor. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027439-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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REGIANE ALVES COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 97 de 528



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

. Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT que R. R. C. F., menor impúbere, neste ato 

representado por sua genitora REGIANE ALVES COELHO, move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08.07.2017, 

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. Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, além 

de documentos, arguiu preliminares de mérito, bem como combateu o 

mérito da demanda, pugnando pela improcedência da ação. Realizada a 

pericia médica no segurado, foi quantificado o grau de lesão apresentado 

pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

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. 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, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de falta de Interesse de Agir. Inexistindo mais 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. Compulsando os 

autos, observa-se que o autor traz aos autos conjunto probatório razoável 

à atestar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, deve ser observado 

o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da 

indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente 

não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos 

acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que 

as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a 

ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui 

presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituído 

com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos autos provas em 

consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi 

feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de prova da alegada 

invalidez permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo 

produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

transito. Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 08.07.2017, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 98 de 528



ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 75% do tornozelo direito. 

Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo terá a vítima direito a 25% do valor total da indenização que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, 

intensa a perda da parte requerente, terá essa o direito de 75% sobre 

25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: -TORNOZELO: *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 PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância 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 (08.07.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. Conceda-se vista dos 

autos ao Ministério Público, ante a existência de interesse de menor. P.R.I. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora 

no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 796527 Nr: 2878-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BAGATELLI, ELIZAINE BAGATELLI OKDE

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

TRABALHO MÉDICO, MED SALVA CUIABA EMERGENCIAS MEDICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES em face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO 
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MÉDICO e MED SALVA CUIABA EMERGENCIAS MEDICAS.

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 às fls. 342.

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.: 945133 Nr: 57443-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B

 Em relação ao valor remanescente, INDEFIRO o pedido de 

impenhorabilidade e determino a expedição de alvará para levantamento 

da importância penhorada, em favor do exequente para conta a ser 

indicada nos autos, com seus acréscimos legais.Vincule-se o valor 

bloqueado a este processo.DETERMINO, ainda, a intimação pessoal da 

parte executada, para dentro de 15 (quinze) dias, indicar em juízo, a 

localização de bens passíveis de penhora, sob pena de DESOBEDIÊNCIA e 

multa de 10% nos termo do artigo 774, inciso III a V e parágrafo único.Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação:“Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso.§ 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.”Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1128429 Nr: 22368-38.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 800285 Nr: 6706-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA SANTO ANTONIO LTDA ME, 

ELEANDRO BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:6.296/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMAO - 

OAB:217447

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, comprovando o pagamento nos autos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1153990 Nr: 33515-61.2016.811.0041

 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: CAIQUE WELLINGTON MAGALHAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 925917 Nr: 47076-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GREIZE VANE ALVES VEIGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDILSON NOGUEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FIORENZA DE SOUZA - 

OAB:8.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 931754 Nr: 50250-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS-LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALKA DO BRASIL - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON ADRIANO DE FREITAS 

- OAB:116718/SP

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GARÇA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - LTDA em face de DALKA DO BRASIL 

LTDA.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados 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 
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parte exequente às fls. 136/137.

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.: 818769 Nr: 25088-80.2013.811.0041

 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: ANDERSON POIARES RAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTES, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

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

OAB:6664, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7413, 

Lucineide Maria de almeida - OAB:OAB/SP 72.973, LUDIMILA PAULA 

PEREIRA - OAB:14803/MT, MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - 

OAB:4.626, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Intimação para Devolução de Autos:

Impulsiono os autos intimando para que o advogado nominado devolva os 

autos abaixo elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob 

as penas legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: ROXÂNIA VILELA AVALLONE PIRES

Data da Carga: 28/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 719762 Nr: 15259-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH NEVES SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO PONCE DE ARRUDA FILHO, MARIA 

MARCELINA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:11.665/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:OAB/MT 12.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para que faça a retirada de 

ofício, bem como diligenciar junto ao cartório e promover o que for 

necessário para o efetivo registro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 855203 Nr: 57678-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EMPRESARIAL MIRANTE DO COXIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA MORESCHI - 

OAB:6800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ALVES DE 

MELO - OAB:2573/TO

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça via boleto bancário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 747317 Nr: 44560-38.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LCLR, GIOVANY LEITE RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, LUIS EDUARDO C. NASSIF - OAB:11866 MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI

Data da Carga: 30/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 385855 Nr: 21641-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANDRÉ DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1086949 Nr: 4700-54.2016.811.0041

 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: AMER KHALIL OKDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, CLAUDIA 

AUXILIADORA DE MORAES COSTA, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6.000/MT, ROSEMEIRE BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE 

- OAB:4.497/MT, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4.282/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, fls. 286/292, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 874840 Nr: 13303-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALÇA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO ANGELO DA MATA - 

OAB:10014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 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 
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para expedição de alvará.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 205296 Nr: 18745-49.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO MAZZORANA, PETROBRAS DISTRIBUIDORA 

S.A - BR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO FERREIRA DA SILVA, CLÓVIS 

ZEVE COIMBRA, EDGAR CARLOS GIROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT, JULIAN DAVIS DE SANTA ROSA - 

OAB:6998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOE ORTIZ ARANTES - OAB:, 

JOE ORTIZ ARANTES - OAB:1166-A, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE 

MAGALHÃES - OAB:, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES 

- OAB:OAB/MT 6.882, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA MAGALHÃES - 

OAB:6882 MT

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a carta precatória 

devolvida e respectiva avaliação realizada, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 318413 Nr: 21130-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FOUR FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE, MARIA 

COELHO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6.232/MT, JADERSON ROCHA REINALDO - OAB:17676, 

JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PERES DO PINHO 

- OAB:8.065/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para efetuar o pagamento 

das diligências para o oficial de justiça, comprovando o pagamento nos 

autos no prazo de 05 dias. O pagamento de diligência de oficial de justiça 

é pago via boleto gerado no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 353141 Nr: 23597-14.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCARIO OURO BRANCO INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISEU JOSE SCHEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE CASSIO MELLO - 

OAB:14.312-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, sendo que ao final 

deste prazo os autos serão arquivados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 922762 Nr: 45102-51.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETROPAR AUTOPEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MANSUR GIBRAN - 

OAB:24500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAMIAO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT - OAB:14,246 MT, EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO 

- OAB:9.793, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 80921 Nr: 2277-25.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOUZA LTDA, IMPÉRIO 

MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA TERRESTRES, MARÍTIMOS E 

ACIDENTES CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432/MT, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Considerando que o resultado da penhora Bacenjud foi finalizada positiva, 

impulsiono os autos intimando a parte executada para manifestar, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1062733 Nr: 52229-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMEIRA PANTANAL PRODUÇÃO E 

COMERCIO DE MUDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6.247OABMT, WANTUIR LUIZ PEREIRA - OAB:11171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209/MT, RHAIÇA 

DORILEO P LEITE - OAB:OAB/MT 18.985

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerida) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1043724 Nr: 43327-64.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIZETE ASVOLINSQUE, CLAUDIA 

AUXILIADORA DE MORAES COSTA, JOANI MARIA DE ASSIS ASCKAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844, CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER - 

OAB:19.676, SILVIO EUGENIO FERNANDES - OAB:4.282/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte apelada (requerente) para 

contrarrazoar o recurso de apelação tempestivo fls. 297/304, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 735062 Nr: 31405-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAQUIM MENDES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A - BASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 954276 Nr: 2235-09.2015.811.0041
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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: GREIZE VANE ALVES VEIGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEDILSON NOGUEIRA CUNHA, FRANCISCO 

MACEDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO FIORENZA DE SOUZA - 

OAB:8.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 44537 Nr: 12387-10.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Martins Filho, Soraia Ibrahim Ali Martins, 

LUZIA MARIA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GIL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PERON - OAB:3060/MT, 

JUAN DANIEL PERON - OAB:7635/MT, LEONARDO ALBERTO PRADO 

FEUSER - OAB:7.792/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 80921 Nr: 2277-25.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SOUZA LTDA, IMPÉRIO 

MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA TERRESTRES, MARÍTIMOS E 

ACIDENTES CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - OAB:3.432/MT, 

LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO o cálculo elaborado pelo exequente 

(fls.737/739) para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.Conforme 

se dessume de todo o processado, a parte não adimpliu o débito apesar 

de devidamente intimada e o exequente não conseguido satisfazer o seu 

crédito, pleiteia por tentativa de penhora on-line sobre dinheiro nas contas 

do mesmo, utilizando-se do sistema BACENJUD. Dessa forma, DEFIRO o 

pedido de tentativa de penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro 

na conta da parte denunciada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, pessoa jurídica, CNPJ nº 33.041.062/0001-09 sobre o valor 

total de R$ 1.631.704,41 (um milhão seiscentos e trinta e um mil setecentos 

e quatro reais e quarenta e um centavos).Conforme determina o artigo art. 

2º, §2º, do Provimento n.º 04/2007- CGJ mantenha-se o feito concluso em 

gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através dos 

Sistemas Bacenjud.Efetivada a penhora, determino a intimação das partes 

para manifestarem no prazo legal. Tornando exitosa a penhora de valores, 

oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de 

Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as 

informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes 

autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para 

impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 861190 Nr: 2675-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO ALVES DOS SANTOS, ROSILEIA DA SILVA 

ROCHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMMANUEL CLAUDIO PERARO IVANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a 

questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Cumpra-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029699-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE PEREIRA SOARES (AUTOR(A))

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALT REFRIGERACAO, COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 

EQUIPAMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029699-83.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIANE PEREIRA SOARES RÉU: KALT REFRIGERACAO, COMERCIO 

ATACADISTA E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por tais razões, o juízo 

antes mesmo de eventual manifestação da parte contraria e do 

recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, ainda que de 

forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

No mais, não restou demonstrada a incapacidade financeira da parte 

autora, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez 

que não colacionou nos autos documentos que corroborem com a alegada 

hipossuficiência, tais como holerite ou declaração de imposto de renda. 

Ademais a cópia da carteira de trabalho colacionada aos autos tem como 

data vínculo o ano de 2012, não comprovada assim a hipossuficiência 

atual , o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Cumpre ressaltar 

que a simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração 

do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento 
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do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA, 

PARTILHA DE BENS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA AFASTAMENTO DO 

LAR – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, 

inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é 

suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018). 

EMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO PARCIAL – INADMISSIBILIDADE DA 

DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO 

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.Segundo 

o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não 

é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da 

justiça.Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada 

que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça“(...) Cabe ao 

julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, 

considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de 

necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/02/2014) SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018). 

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os 

benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de 

hipossuficiência pelo requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 

DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. 

DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, 

admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal 

de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode 

ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3.(...).Apenas não foi ao 

encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar 

negativa de prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ 

- AgRg no AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita e DETERMINO a 

intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no 

prazo de 15 dias, sob pena do seu indeferimento, nos termos do artigo 

321 do CPC. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028191-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVES PUGA (ADVOGADO(A))

METRICA CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J D TRANSPORTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028191-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

METRICA CONSTRUCOES LTDA RÉU: J D TRANSPORTE LTDA Vistos etc. 

Verifica-se que prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela 

parte autora que, no entanto, não possui documentos com eficácia de 

título executivo. Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, 

arts. 700 e 701), defiro a expedição de mandado para determinar que a 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, fixado o prazo de 15 

dias para cumprimento da obrigação e o pagamento de honorários 

advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), ficando a 

parte requerida isenta do pagamento das custas processuais na hipótese 

de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º). Consigne-se 

no mandado que, não havendo cumprimento e não oferecidos embargos 

no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título executivo judicial (CPC, 

art. 701, § 2º). Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês 

(CPC, art. 701, § 1º c. c. art. 916). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028297-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

LUIZ FELIZARDO BARROSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VELUMA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028297-64.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EXECUTADO: VELUMA 

COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME Vistos etc. 

Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029981-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ALBERTO CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

José Célio Garcia (ADVOGADO(A))

DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029981-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ALBERTO CARVALHO DE SOUZA REQUERIDO: DIARIO DE CUIABA LTDA 

- EPP Vistos etc. Certifique-se a secretaria quanto à autenticidade da 

missiva, nos termo do artigo 265, §2º do CPC. Intime-se o patrono da parte 

autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento da diligência do 

oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br (serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os 

valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao 

meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na 

forma deprecada, servindo cópia desta como mandado. Devidamente 

cumprida, devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do 

CPC. Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação 

supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado 

em que se encontra, observadas as providências pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028462-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE JACINTHO DE TOLEDO CESAR (EXEQUENTE)

LEANDRO MARTINS ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FERNANDES FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028462-14.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDRE JACINTHO DE TOLEDO CESAR EXECUTADO: ANDRE FERNANDES 

FREITAS Vistos etc. Retifique-se a distribuição a fim de que passe a 

constar como Carta Precatória. Certifique-se a secretaria quanto à 

autenticidade da missiva, nos termo do artigo 265, §2º do CPC. Intime-se o 

patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de recolhimento 

da diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e  w w w . t j m t . j u s . b r 

(serviços-guias-diligência-emissãodeguiadediligência) os valores e dados 

necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho. 

Apresentado o documento nos termos acima, CUMPRA-SE na forma 

deprecada, servindo cópia desta como mandado. Devidamente cumprida, 

devolva-se a comarca de origem nos termos do artigo 268 do CPC. 

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem, no estado em 

que se encontra, observadas as providências pertinentes. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035246-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (ADVOGADO(A))

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035246-41.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: 

DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA - EPP EMBARGADO: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING Vistos etc. Comparece a parte 

embargante por meio do petitório de ID 11093533 pleitando pela concessão 

dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Com efeito, o Código de 

Processo Civil dispõe sobre a assistência àqueles 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 

(art.98). Todavia, é sabido que a pessoa jurídica somente pode obter o 

benefício da justiça gratuita quando ela comprova sua hipossuficiência 

financeira, não bastando para tanto sua simples afirmação pelo causídico, 

devendo a parte interessada comprovar a insuficiência de renda. Desta 

feita, não houve efetiva demonstração da incapacidade financeira da 

empresa, como se exige para a pessoa jurídica à medida que se impõe é o 

indeferimento do pleito. Ademais em consulta ao sistema RENAJUD 

(abaixo), restou verificado que a empresa requerente possui veículos 

próprios, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Placa Placa 

Pré-Mercosul UF Marca/Modelo Ano Fabricação Ano Modelo Proprietário 

Restrições Existentes Ações QBX7539 MT TOYOTA/ETIOS SD XLS 2015 

2016 DELUXE COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA Sim ui-button 

ui-button NPA4158 MT VW/GOL 1.0 2010 2011 DELUXE COMERCIO 

VAREJISTA DE ROUPAS LTDA Sim Em caso análogo decidido por esse 

Juízo, fora indeferido o pedido de Justiça Gratuita postulado por pessoa 

jurídica. Decisão essa que foi objeto de agravo de instrumento, e também 

indeferido, conforme acórdão, verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRADIÇÃO E 

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – CONDIÇÃO DE HIPOSUFICIÊNCIA – NÃO 

DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO 

– DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.A motivação contrária ao 

interesse da parte não autoriza, de per si, o acolhimento dos embargos de 

declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios 

insertos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.O benefício da justiça 

gratuita pode ser concedido à pessoa jurídica em situações 

especialíssimas, desde que comprovada necessidade da benesse.O 

Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas 

partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito.(ED 108829/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 

19/12/2017) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15.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.No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 
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judiciária.(Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITORIA – 

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – 

FALÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO 

RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não é 

desconhecido que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a 

assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos 

no art. 98, do CPC/15.Tratando de instituição bancária, que por mais 

necessitada e insolvente que possa aduzir, jamais se coaduna com a 

miserabilidade ou necessidade prescrita pela legislação própria.(AgR 

104478/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

31/10/2017) Tal demonstração não foi devidamente carreada aos autos, 

restando claro que a parte autora não faz jus aos benefícios da 

assistência judiciária. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de 

Justiça Gratuita postulado pela requerente, pois não vislumbro a falta de 

condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem o 

comprometimento de seu desenvolvimento econômico. Intime-se a parte 

autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo 

único do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011938-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MOREIRA (EXEQUENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011938-73.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANA MOREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Vincule-se o valor depositado a este processo. Defiro 

o levantamento do valor incontroverso já depositado pela parte executada, 

mediante a expedição de alvará em favor da parte exequente. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do CNJ, 

que possui a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito 

condicionam-se necessariamente à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento 

somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do 

prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão 

para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar 

devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso 

dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. No tocante ao 

valor remanescente, determino a intimação da parte devedora, na pessoa 

do seu advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o 

pagamento remanescente da obrigação, acrescido da multa de 10% sob o 

valor da condenação e dos honorários advocatícios, prevista no artigo 

523,§ I e II do CPC. Após, conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá-MT, 13/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023869-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

JONATAN DE MORAES NEVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023869-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATAN DE MORAES NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 11h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029875-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França (ADVOGADO(A))

Marcus Vinicius Araujo França (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029875-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS ARAUJO FRANÇA REQUERIDO: 

ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR Vistos. Intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para informar quanto 

seu interesse ou não pela realização de audiência de conciliação ou 

mediação, conforme estabelece o inciso VII do art. 319 do CPC. Na 

oportunidade, deverá efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais 

de distribuição. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029578-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL PRATA TUCCI (ADVOGADO(A))

EDSON ARANTES DA SILVA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAMELA FERNANDA SOUZA GADDA

 

Vistos. Considerando a relevância dos fundamentos iniciais, recebo os 

embargos no efeito suspensivo (919, § 1º, NCPC). Intime-se a embargada, 

por seu advogado, para, querendo, apre-sentar impugnação, no prazo de 

15 dias. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030056-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA (ADVOGADO(A))

FABIO TEIXEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030056-63.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FABIO TEIXEIRA DUARTE REQUERIDO: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Visto. Intime-se a parte 

autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, apresentar documentos 

que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, como CTPS, 

holerite, IRPF, etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

12 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028544-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO VICENTE PEREIRA (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):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028544-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO VICENTE PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Visto. Indefiro o pedido ID 14831625, vez que pelo 

currículo do perito judicial nomeado, arquivado em pasta própria neste 

gabinete, o médico Dr. Marcos Giubert Sucena Rasga é especialista em 

ortopedia e traumatologia, sendo apto a atuar no caso em questão. Assim, 

intime-se a parte autora para que apresente os quesitos a serem 

respondidos pelo perito, bem como nomeie assistente técnico, no prazo de 

5 (cinco) dias. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025510-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LUCIO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ULISSES BATISTA SANTANA DA COSTA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDA LARA DE ARAUJO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026936-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VF ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS (ADVOGADO(A))

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE MARTIN TELES BIRTCHE OAB - 071.331.127-44 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RAUPP DE MATOS FILHO (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023874-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA BUENO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023874-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEBORA CRISTINA BUENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 11h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023874-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA BUENO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023874-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEBORA CRISTINA BUENO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 11h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022883-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO FARIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022883-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS ADRIANO FARIAS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 
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ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, 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 

- MT, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022883-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ADRIANO FARIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022883-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS ADRIANO FARIAS DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

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

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027681-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

SONIA DALILA GALINDO (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: 1027681-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SONIA DALILA GALINDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 08h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017890-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCELO GUIMARAES FERNANDES BORGES (AUTOR(A))

SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO(A))

RENATA EMBOAVA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RODRIGUES ALVES PARENTE DE ANDRADE (RÉU)

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO AUGUSTO WELTER (RÉU)

ANTONIO CARLOS PARENTE MACEDO DE ANDRADE (RÉU)

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, retirar a(s) carta(s) 

precatória(s) expedida(s). Após a distribuição da(s) missiva(s) no Juízo 

Deprecado, deverá, no mesmo prazo, juntar o(s) comprovante(s) nestes 

autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027681-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WADYLLA MARIA DE ALBUQUERQUE AQUINO (ADVOGADO(A))

SONIA DALILA GALINDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027681-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SONIA DALILA GALINDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 08h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 22 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027872-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JESUS CARDOSO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027872-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO DE JESUS CARDOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 10h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Na oportunidade, 

oriento a parte autora que junte ao processo demais documentos médicos, 

para a correta atuação deste juízo. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de agosto 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027872-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE JESUS CARDOSO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027872-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO DE JESUS CARDOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 10h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

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

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

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

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

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

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

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

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

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

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Na oportunidade, 

oriento a parte autora que junte ao processo demais documentos médicos, 

para a correta atuação deste juízo. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de agosto 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016289-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE A RASLAN (AUTOR(A))

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE LOUTFI SALIM BOU RASLAN (AUTOR(A))

NABHIA LOUTFI BOU RASLAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO DE ANDRADE (RÉU)

SABINA DA SILVA MARQUES (RÉU)

EVERALDO DO NASCIMENTO MARQUES (RÉU)

ARTHUR CESAR DE CARVALHO (RÉU)

MARCIA APARECIDA SERRA DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Quanto ao pedido de Id. 13093977, expeça-se mandado de 

constatação para averiguar o abandono do imóvel, caso positivo, nos 

termos do art. 66 da Lei n.º 8.245/91, DEFIRO o pedido de imissão na 

posse em favor da parte autora, sobre o imóvel descrito na inicial. 

Determino, ainda que o Oficial de Justiça faça o relatório circunstanciado a 

respeito do estado do imóvel. Caso sejam encontrados bens no imóvel, 

deverão estes, serem depositados nas mãos do requerente, que não 

poderá se desfazer dos mesmos sem expressa autorização deste juízo, 

sob pena de ser responsabilizado civilmente. Designo o dia 06/11/2018, às 

11h00min para nova audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

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

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

comparecer. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1016289-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE A RASLAN (AUTOR(A))

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA (ADVOGADO(A))

ESPÓLIO DE LOUTFI SALIM BOU RASLAN (AUTOR(A))

NABHIA LOUTFI BOU RASLAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO DE ANDRADE (RÉU)

SABINA DA SILVA MARQUES (RÉU)

EVERALDO DO NASCIMENTO MARQUES (RÉU)

ARTHUR CESAR DE CARVALHO (RÉU)

MARCIA APARECIDA SERRA DE CARVALHO (RÉU)

 

Vistos. Quanto ao pedido de Id. 13093977, expeça-se mandado de 

constatação para averiguar o abandono do imóvel, caso positivo, nos 

termos do art. 66 da Lei n.º 8.245/91, DEFIRO o pedido de imissão na 

posse em favor da parte autora, sobre o imóvel descrito na inicial. 

Determino, ainda que o Oficial de Justiça faça o relatório circunstanciado a 

respeito do estado do imóvel. Caso sejam encontrados bens no imóvel, 

deverão estes, serem depositados nas mãos do requerente, que não 

poderá se desfazer dos mesmos sem expressa autorização deste juízo, 

sob pena de ser responsabilizado civilmente. Designo o dia 06/11/2018, às 

11h00min para nova audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

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

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

comparecer. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028319-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

LUCIA DE FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. 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 (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 
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autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

intime-se a parte requerida para se manifestar, no prazo de cinco dias. 

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

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

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028319-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

LUCIA DE FATIMA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos. 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 (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

intime-se a parte requerida para se manifestar, no prazo de cinco dias. 

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

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

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027748-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DORILEO LEAL (AUTOR(A))

ROBERTO MINORU OSSOTANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAL DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 22/10/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027748-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DORILEO LEAL (AUTOR(A))

ROBERTO MINORU OSSOTANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAL DA CUNHA BARBOSA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 22/10/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 
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audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de agosto de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1027501-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SILVA DA GUIA (AUTOR(A))

LEONILTO ALVES DA GUIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE FERREIRA PAELO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/10/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, 

entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da peça 

contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível fazer 

uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Na 

oportunidade, intime-se a parte autora para apresentar cópias relevantes 

do processo n. 0036285-84.2015.811.0001, como petição inicial, 

contestação, sentença, etc., que tramitou no 1ºJuizado Cível da Capital. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1027501-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA SILVA DA GUIA (AUTOR(A))

LEONILTO ALVES DA GUIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE FERREIRA PAELO (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 29/10/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

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

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o processo, 

entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da peça 

contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível fazer 

uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. Na 

oportunidade, intime-se a parte autora para apresentar cópias relevantes 

do processo n. 0036285-84.2015.811.0001, como petição inicial, 

contestação, sentença, etc., que tramitou no 1ºJuizado Cível da Capital. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 768527 Nr: 21425-60.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMEM AUGUSTO BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CENTRO AMÉRICA - GRUPO ZARAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO MANCINI 

- OAB:1581, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 2.915, 

ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:16927-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 
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LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 846753 Nr: 50342-55.2013.811.0041

 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: AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375107 Nr: 11468-40.2009.811.0041

 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: ELEONOR OGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRENCO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ceylla Chrysthyan Custodio de 

Godoi - OAB:10050, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. F. PAVONI - 

OAB:6.525 MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 935463 Nr: 52307-34.2014.811.0041

 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: CVL IMÓVEIS LTDA ME, CARMEN ANGELA BENETTI 

BERTICELLI, BENJAMIN BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDA DIRENE TARGA DE MORAES, MAURO 

TARGA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA DE MOURA BOURET - 

OAB:OAB/MT 8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:14169/MT, RODRIGO 

DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 
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processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1104389 Nr: 12315-95.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIZARDI JÚNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NTA NOVAS TÉCNICAS DE ASFALTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL DÁRIO DE OLIVEIRA 

REIS - OAB:111.133

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1264577 Nr: 25907-75.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR, MIGUEL ROGÉRIO 

GUALDA SANCHES, ANDRIA SANTOS MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - 

OAB:71241/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1296965 Nr: 7506-91.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI, RONIMÁRCIO NAVES, 

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS FULGENCIO DE LIMA 

JUNIOR - OAB:11785, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 297286 Nr: 12372-31.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVIDIO TEIXEIRA FILHO M-E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PEREIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 388291 Nr: 24083-62.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. B. M., MARILZA BALBINO DE ALENCAR

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

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

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

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 734847 Nr: 31167-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEFAN CRISTIAN DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOTRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILVANIO MARTINS - 

OAB:OAB/MT 12.301-A

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116801 Nr: 17363-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 

SERVIÇOS LTDA, JOÃO GABRIEL GUIZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEX TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REY CARVALHO 

RACHID - OAB:12.590/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 
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RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 119439 Nr: 8129-83.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO, NORBERTO RIBEIRO DA 

ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FRANCO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:1035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, JÚLIO CÉSAR DE SOUZA - OAB:OAB/MG 107.255, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, RICARDO BENDITO DUNIZ CARVALHO - OAB:10.099-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 924396 Nr: 46073-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES DA SILVA, ELDOR WEIMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIANO MUNIZ DE MELO JUNIOR, MIGUEL 

ROGÉRIO GUALDA SANCHES, ANDRIA SANTOS MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - 

OAB:19273, JOAO PAULO VINHA BITTAR - OAB:OAB/MT 14.370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 307514 Nr: 16639-46.2007.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILDO DE SÁ TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RV EMPRESA DE COBRANÇAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTA AGATHA 

WARMLING - OAB:MT 10428, JOÃO B. SULZBACHER - OAB:6889 MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 
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metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 20505 Nr: 1610-15.1991.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLIS IONE GONÇALVES GALLO, ESPÓLIO 

DE ANTÔNIO GONÇALVES GALLO, LINCONLN PIERRY GONÇALVES 

GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, LEONARDO REIS 

BREGUNCI - OAB:9962/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 141815 Nr: 26379-67.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS HENRIQUE DA 

PERIFICAÇÃO SOUZA - OAB:23784/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - 

OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADBAR DA COSTA SALLES - 

OAB:1191/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 293351 Nr: 11504-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELY SABINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILDES RODRIGUES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NPJ - UNIRONDON - OAB:, 

WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 60721 Nr: 2933-69.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÊNIO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OLENIR GUIMARÃES, ANDRÉ 

CASTRILLO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMMANUEL ALMEIDA DE 

FIGUEIREDO JÚNIOR - OAB:6.820/MT, MÁRCIO ALEXANDRE MACIEL - 

OAB:11.634-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, DEMILSOM NOGUEIRA MOREIRA - OAB:6491- B, 

PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - OAB:6.211/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 67209 Nr: 10652-10.1999.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA BARRA DO GARÇAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO GRANCO DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, NORBERTO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:1035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, JÚLIO CÉSAR DE SOUZA - OAB:OAB/MG 107.255, 

PAULO F. SCHNEIDER - OAB:8117, RICARDO BENDITO DUNIZ 

CARVALHO - OAB:10.099-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1096445 Nr: 9031-79.2016.811.0041

 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: KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO, MARCELLY RENATA 

DA COSTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA, FKB - FASHION KIDS BRASIL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETI 

PORTELA - OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63.240

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1095015 Nr: 8398-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON ROBERTO SOUZA DA SILVA, VANESSA 

ALVES QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA, FKB - FASHION KIDS BRASIL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO DE MATOS JUNIOR - 

OAB:13.847/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1150661 Nr: 32004-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFICIO RESIDENCIAL IPIRANGA II, 

SIMONE DAS GRAÇAS LEITE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNUM DA CONCEIÇÃO E SILVA, ARENIR 

DE FÁTIMA ALVES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155563 Nr: 34136-58.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL IPIRANGA II, MAGNUM DA 

CONCEIÇÃO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE DAS GRAÇAS LEITE DE CAMPOS, 

JOÃO VENTURA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, RAPHAELA PASSOS BUENO - OAB:20891-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7.344/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 893480 Nr: 25549-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSR, SELMA REGINA DOS SANTOS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE DE OLIVEIRA SILVA 

CAMPOS - OAB:12.923-MT, MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CÉSAR - 

OAB:15.908/MT, THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12585/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDO A. VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 
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LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 881405 Nr: 17635-97.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYNA MATHEUS DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PASSADORE, PASSADORE E 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE CAMPOS 

SANTOS - OAB:12839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO PASSADORE - 

OAB:3.008-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 23304 Nr: 6650-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABILIO BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINOSSO DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6.650/MT, EDUARDO AB MANZEPPI - OAB:9.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAROUK NAUFAL - 

OAB:2371/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 

pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 238297 Nr: 7331-20.2006.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECM DOS LOJISTAS DO VESTUÁRIO DE CONFECÇÃO 

DE CUIABÁ - COOPERLOJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. R. ITO SERVIÇOS - ME, ROZANE PINHEIRO 

ITO, SÉRGIO ROBERTO ITO, ROZANE PINHEIRO ITO MODAS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:OAB/MT 

10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 3 DIAS

AUTOS N.º (DIVERSOS)

ESPÉCIE: (DIVERSOS)

PARTE REQUERENTE: (DIVERSAS)

PARTE RÉQUERIDA: (DIVERSAS)

INTIMANDO(S): ADEMIR JOEL CARDOSO, ANDRESSA ARMELIN, ARTHUR 

MÜLLER COUTINHO, CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA, CAROLINA 

ROSSETO SANCHES, DANIEL LUÍS PADILHA E SILVA, EMÍLIA APARECIDA 

DE A. SILVA, FÁBIO LUÍS DE MELLO OLIVEIRA, GASTÃO DE MATOS 

JÚNIOR, JOÃO PAULO VINHA BITTAR, JOSIMAR VITOR PEREIRA, LAURA 

RIBEIRO DERZE FUGUEIREDO, LUCIVANI LUIZ PEREIRA RAIMINDI, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET, MARCO ANTÔNIO DE MELLO, MARCO 

ANTÔNIO GUIMARÃES JOUAN JUNIOR, OSVALDO ROLDÃO DA SILVA 

NETO, PATRÍCIA REY CARVALHO RACHID, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, 

RICARDO RODRIGO CORRÊA DA SILVA, ROBERTO FERREIRA SANTOS 

MANCINI, TOMÁS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA e VICTOR HUGO 

DE CAMPOS SANTOS.

FINALIDADE: Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, autorizada pela 

legislação vigente e em cumprimento à Seção 10, artigos 431 e seguintes, 

da CNGC deste Tribunal, remeto o presente expediente à matéria para 

imprensa, a fim de intimar o(a) Sr(a). Advogado(a) acima indicado, atuante 

ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo de 3 dias, o 

processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior ao 

prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, sob 
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pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente à 

metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149665 Nr: 31574-76.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILENE DA SILVA FERREIRA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Código 1149665Vistos.Considerando a necessidade de realização de 

perícia técnica e a possibilidade de iniciativa probatória do juiz, em busca 

da verdade real e do interesse público de efetividade da Justiça, segundo 

o entendimento do STJ, no voto proferido no REsp 1012306/PR, converto o 

julgamento em diligência, e nos termos do art. 370 do NCPC, determino de 

ofício a produção de prova pericial e nomeio como espendido com os 

honorários periciais da parte sucumbente.Com efeito:“[...]3. Aplica-se a 

teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com 

base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo 

da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de 

patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada 

Justiça.[...]”. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70060524923, Quinta 

Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

14/07/2014). Negritei.Assim sendo, havendo concordância quanto aos 

honorários pericias, a parte requerida deverá efetuar o depósito em 05 

(cinco) dias, ao que deverá a perita ser intimada para dar início aos 

trabalhos em 10 (dez) dias.O laudo deverá ser entregue no prazo de trinta 

dias. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação 

do laudo (NCPC, art. 477, § 1°). No mais, sendo a matéria discutida de 

direito e fatos provados por documentos, indefiro a prova oral pretendida 

pelas partes.Após, cumprida as determinações acima, bem como 

apresentado os laudos periciais manifestem-se as partes no prazo de 

15(quinze) dias e após volte-me o processo concluso para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1021152 Nr: 32503-46.2015.811.0041

 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: EDILCE DIAS DA SILVA

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

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Schnell Nothen Junior 

- OAB:22662 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Visto.Anote-se como postulado à fl. 150.Considerando a necessidade de 

realização de perícia técnica, converto o julgamento em diligência.A 

requerida se manifesta às fls. 132/133 e 145/146 aduzindo sobre a 

conexão com a Ação de Revisão de Faturas, nº 0028228-77.2015, que 

tramita no 5º Juizado Cível da Capital, entretanto em pesquisa junto ao 

Sistema Projudi verifica-se que a referida ação foi sentenciada em 

31/03/2016 e encontra-se arquivado, não havendo que se falar em 

conexão.Sendo as partes legítimas e estando devidamente representadas, 

não havendo irregularidades a serem sanadas, dou o feito por 

saneado.Verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, consoante 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 u pela realização da mesma.O 

laudo deverá ser entregue no prazo de trinta dias. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após a intimação das partes da apresentação do laudo (NCPC, art. 477, § 

1°). No mais, sendo a matéria discutida de direito e fatos provados por 

documentos, indefiro a prova oral pretendida.Após, cumprida as 

determinações acima, bem como apresentado os laudos periciais 

manifestem-se as partes no prazo de 15(quinze) dias e após volte-me o 

processo concluso para sentença. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1038779 Nr: 40981-43.2015.811.0041

 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: JOSÉ HUMBERTO OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela 

Antecipada promovida por José Humberto Oliveira Rodrigues em desfavor 

de Sul América Saúde S/A, para declarar a existência de relação jurídica 

entre as partes e condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do 

CC); condenar a requerida a ressarcir o autor o valor de R$ 700,00 

referente ao dano material, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso (17/04/2015, fl. 

12-v). Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, 

condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c parágrafo único do 

artigo 86, do Novo Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em 

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

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de setembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 455508 Nr: 26652-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO 

OTORRINILARINGOLÓGICO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

NISSAN DO BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPOSITO VAZ CURVO - 

OAB:6037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9.566, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552/MT

 Código 455508

Visto.

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, promovida por CLINICA DE 

DIAGNOSTICO E TRATAMENTO OTORRINOLARINGOLÓGICO S/C LTDA, 

em que as partes noticiaram às FLS. 335/336 dos autos, que se 

compuseram amigavelmente, após a sentença requerendo a homologação 

do acordo.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

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

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018.
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 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1110088 Nr: 14697-61.2016.811.0041

 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: BENEDITA ANTONIA DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S.A, LASPRO CONSULTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:OAB 18.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAYLISE CATARINA ROGERIO 

SEIXAS - OAB:15483

 Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Benedita Antônia de 

Deus para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes sobre os 

contratos de fls. 29/30 e 92/93, discutido nos autos, consequentemente 

declaro inexistente a dívida perante o réu Banco Cruzeiro do Sul 

S.A.Confirmo a liminar deferida às fls. 36/38.Condeno o requerido a 

devolver em dobro todos os valores debitados dos proventos da autora 

(fl. 24, R$ 128,85), além dos subsequentes e devidamente comprovados 

em liquidação da sentença, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir de cada desembolso. Tendo a 

autora decaído de parte mínima do pedido, nos termos do artigo 86, § 

único, do NCPC, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

2.500,00, com fundamento no artigo 85, § 8º c/c §2º do NCPC.Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de setembro de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1036690 Nr: 39917-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO ALBERTO GIRALDELLI, SANDRA MARIA 

ANICETO GIRALDELI, MARILDA FATIMA GIRALDELLI, SIDINEI APARECIDO 

GIRALDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DOS PERMISSIONARIOS DO 

TERMINAL ATACADISTA DE CUIABA, JANIA RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12.162, PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 Código n. 1036690

 Visto.

 Verifica-se que o réu, mesmo intimado para constituir novo advogado (fl. 

129/131), deixou transcorrer o prazo sem sanar a irregularidade (fl. 132), 

por isso, o processo irá correr à sua revelia, nos termos do art. 76, §1º, II, 

NCPC.

No mais, intime-se a parte autora para, no prazo de cinco dias, informar se 

possui interesse no prosseguimento do feito, pois, ao que parece, houve 

perda do objeto, já que o mandato da diretoria questionada foi encerrado 

em 19/07/2017, conforme consta no termo de audiência de fl. 109.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 12 de setembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1160033 Nr: 35949-23.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO VINICIUS DOS ANJOS

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

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

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

 Código - 1160033

Visto.

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

sobre o pagamento voluntario de fls.126/129 e o pagamento do 

remanescente de fl.156/158.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1152291 Nr: 32678-06.2016.811.0041

 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: VALDEIR DIAS DO NASCIMENTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Código 1152291

Vistos,

 Defiro o pedido de fl. 167/168. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor depositado nos autos, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e 

formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 06 de setembro 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1105085 Nr: 12560-09.2016.811.0041

 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: JHONATAN DE ARAUJO SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, 

MARCELO DAVOLI LOPES - OAB:143.370, MARCIO HENRIQUE 

PEREIRA CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Código 1105085

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 148/150. Expeça-se alvará em favor da exequente 

no valor incontroverso depositado nos autos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 148/150), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor remanescente, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 817082 Nr: 23522-96.2013.811.0041

 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: LIDIANE DOS SANTOS SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo A. B. Manzeppi - 
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OAB:9.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Código 817082

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 137/138), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1152089 Nr: 32606-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CLARO DE SOUSA

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

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

OAB:20957/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código - 1152089

Visto.

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

sobre o pagamento voluntario de fls.259/265.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 324955 Nr: 25226-57.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PENNZZO TRANSPORTES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6.357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE 

- OAB:OAB/MT 16.875

 Código 324955

Visto,

 Diante da inércia do requerente, conforme certidão de fl.136, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 152973 Nr: 7063-34.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMATEM-SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE 

EMPREENDIMENTOS S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METROPOLE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT, SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - OAB:5.019/MT

 Código 152973

Visto,

 Diante da inércia do requerente, conforme certidão de fl.219, arquivem-se 

os autos com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1016964 Nr: 30554-84.2015.811.0041

 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: ALMINO AFONSO FERNANDES

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

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, 

RICARDO S. SPINELLI - OAB:15.204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Vistos.

 Converto o feito em diligencia, diante da ordem proferida nos autos do 

Recurso Especial número 1.635.428/SC (2016/0285000-5 – tema 970), de 

relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, certifique-se o sobrestamento 

deste feito até o julgamento da controvérsia repetitiva: da possibilidade de 

cumulação ou não 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 do contrato de compra e venda.

Intimem-se as partes dessa decisão, cientes de que deverão dar 

prosseguimento ao feito após a solução da Corte Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092057 Nr: 7098-71.2016.811.0041

 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: EHRDSA, MARIA AUXILIADORA RESENDE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCOLA DE ENSINO INTEGRAL DE CUIABA 

LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - 

OAB:12066/MT, JANA BORGES VENARUSSO - OAB:19.933/MT, JOAO 

RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:14490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial por Elson 

Henrique Resende de Souza Almeida, representado por sua genitora Maria 

Auxiliadora Resende de Souza, em desfavor de Escola de Ensino Integral 

de Cuiabá Ltda. EPP – Colégio Isaac Newton - CIN., e julgo extinto o 

processo com resolução do mérito.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º c/c § 6º, do NCPC, entretanto, fica a exigibilidade suspensa 

por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 12, da Lei 

1.060/50. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de 

setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1061867 Nr: 51821-15.2015.811.0041

 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: ORMINDO WASHINGTON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIEL 

MB EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:18516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918/SP, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT
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 Vistos.Considerando a necessidade de realização de perícia técnica, 

converto o julgamento em diligência.Inicialmente, torno sem efeito a 

certidão de fl. 186 e consequentemente revogo a decretação da revelia da 

requerida, MB Engenharia SPE 039 S.A., vez que a mesma apresentou 

contestação às fls. 134/152.Verifica-se dos autos que as requeridas 

oferecem contestação às fls. 134/152 arguindo, preliminarmente, a falta de 

interesse de agir, ante a cláusula contratual que prevê a quitação quanto 

aos danos moral, material, danos marginais e lucros cessantes todos 

objeto do pedido do autor.Réplica às fls. 177/184. Inicialmente, quanto a 

preliminar a carência da ação pela falta de interesse de agir sob a 

alegação de que no Termo de Aditamento do Contrato pactuado consta 

cláusula contratual que prevê a quitação quanto aos danos moral, material, 

danos marginais e lucros cessantes, esta não merece acolhimento, pois o 

autor demonstra a necessidade de pronunciamento judicial, para amparar 

a pretensão inicial, considerando que pretende a condenação da 

requerida pelo não cumprimento do termo de aditamento do contrato no 

que tange a entrega do imóvel, pelo que rejeito a preliminar. Verifica-se 

dos autos a necessidade de inversão do ônus da prova, consoante 

artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor:“Art. 4º A

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 816481 Nr: 22922-75.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO PERCÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILADELFO DOS REIS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR HAMMOUD - 

OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA DAUDT RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 14.667

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 420780 Nr: 6504-67.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRODATA INSTITUTO DE PESQUISAS E 

ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BISPO BODNAR - 

OAB:9.214, ANTONIO FERNANDO MANCINI - OAB:1.581-MT, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SANCHES FERRANTI - 

OAB:10175/MT

 Tendo em vista que a presente execução está paralisada há mais de um 

ano, em razão da inércia do credor, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para, no 

prazo de 48 horas, promover o andamento do feito, conforme determina o 

art. 1º do Provimento Nº 84/2014-CGJ. No prazo estabelecido, 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 requerimento de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886438 Nr: 20858-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMAR RODRIGUES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO OVIDIO DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a presente execução está paralisada há mais de um 

ano, em razão da inércia do credor, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para, no 

prazo de 48 horas, promover o andamento do feito, conforme determina o 

art. 1º do Provimento Nº 84/2014-CGJ. No prazo estabelecido, 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 requerimento de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 214327 Nr: 23278-51.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON NEY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4991/MT, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, WILSON 

SAENZ SURITA JUNIOR - OAB:7302-A

 Certifico que decorreu, sem qualquer manifestação da parte autora, o 

prazo referente à intimação retro. Diante disso, nos termos do Provimento 

Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente, 

pessoalmente, para se manifestar nos autos, no prazo de 5 dias, sob 

pena de extinção do feito, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 394795 Nr: 30204-09.2009.811.0041

 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: ESPÓLIO DE RAQUEL DE OLIVEIRA DA CRUZ, INÊS 

OLIVEIRA DA CRUZ, IRINÉIA DE OLIVEIRA DA CRUZ, IVANDRA CRISTIANE 

OLIVEIRA DA CRUZ, IVONE DE OLIVEIRA DA CRUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Código 394795Vistos,Trata-se de Embargos de Declaração com pedido 

de efeito modificativos opostos por Tokio Marine Seguradora S.A., 

aduzindo que a sentença é omissa quanto a habilitação das herdeiras da 

autora, bem como a divisão das cotas em favor das mesmas, o que 

corresponde a 25% para cada uma. Aduz, ainda, que é contraditória 

quanto ao percentual atestado no laudo pericial, rogando pelo acolhimento 

dos embargos.A embargada apresentou contrarrazões ao recurso às fl. 

289/291.É o necessário.Decido.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).Verifica-se que procede a alegação de omissão na sentença, 

vez que não fez constar a divisão das cotas devidas ao espólio de Raquel 

de Oliveira da Cruz, deverá divido em 25% do valor da condenação para 

cada herdeira.Quanto aos demais pontos levantados nos embargos 

verifica-se que o objetivo do embargante é unicamente rediscutir a 

matéria, motivo pelo qual prestam para modifica a sentença como 

pretendido pelo embargante.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 redação:“O valor da 

condenação deverá ser distribuído em parte igual as herdeiras do espólio 

de Raquel de Oliveira da Cruz, que equivale a cota parte de 25% do valor 

para cada herdeira, que são Inês Oliveira Cruz, Irinéia de Oliveira Cruz, 

Ivandra Cristiane de Oliveira Cruz e Ivone de Oliveira Cruz”.No mais a 

sentença permanece tal como lançada.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de 

setembro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1110371 Nr: 14812-82.2016.811.0041

 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: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SANTA LAURA LTDA

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

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

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A, PAULO EDUARDO PRADO - OAB:16940/A, 

RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

exordial por Comércio de Combustíveis Santa Laura Ltda. EPP em desfavor 

de Banco do Brasil S.A e Banco Bradesco S.A, para condenar os réus 

solidariamente a ressarcirem o autor o valor de R$ 23.674,60, que deverá 

ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a partir do efetivo desembolso (15/02/2016, fl. 20).Considerando a 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, cada um do seu 

patrono, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c art. 86, do 

NCPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e 

anotações pertinentes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de 

setembro de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 940953 Nr: 55117-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANIS FAIAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6.636 - 

MT, MARCELO PRATAVIEIRA MACHADO - OAB:15456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8.500/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - PROC. JUD. MUNIC. 

CBA - OAB:5931, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 244148 Nr: 12507-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DE SOUZA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a presente execução está paralisada há mais de um 

ano, em razão da inércia do credor, nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar o exequente para, no 

prazo de 48 horas, promover o andamento do feito, conforme determina o 

art. 1º do Provimento Nº 84/2014-CGJ. No prazo estabelecido, 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 requerimento de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 713247 Nr: 5872-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOSCO ESTEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 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.: 19226 Nr: 13236-79.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS PASCHOAL DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDINETE M.M. SOUZA VANINI, JOÃO 

BATISTA VANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DOS SANTOS 

BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A

 Código n. 19226

 Visto.

 O executado peticiona às fls. 285/287 aduzindo que a constrição via 

Bacenjud recaiu sobre seus proventos de aposentadoria, e que por ser 

impenhorável, requer sua imediata liberação.

 É certo que por força do art. 833, IV, do NCPC, “os vencimentos, os 

subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de 

aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as 

quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento 

do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os 

honorários de profissional liberal”, são absolutamente impenhoráveis.

 Pois bem. Analisando os documentos apresentados pelo devedor, 

verifica-se que realmente o valor bloqueado de R$ 15.261,62 é decorrente 

de provento de aposentadoria (fls. 288, 290, 295 e 297/299), razão pela 

qual deve ser liberado, bem como as demais quantias bloqueadas, até 

porque a verba é irrisória (R$ 45,11 e R$ 55,38, art. 836 do NCPC).

Assim, determino a expedição de alvará em favor do executado João 

Batista para levantamento de R$ 15.362,12, com seus rendimentos.

 No mais, cumpra-se a ordem de fl. 280-v, quanto à pesquisa no Infojud.

 Após, intime-se a parte exequente para se manifestar e dar 

prosseguimento no feito, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1161495 Nr: 36568-50.2016.811.0041

 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: RAFAEL RICHETTI MEDEIROS

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

SEGURO DPVAT S.A

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

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo legal, se manifestarem sobre a 

complementação do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116402 Nr: 17216-09.2016.811.0041

 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: ADAILTON MARIANO DOS SANTOS

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

Responsável pela emissão e gerenciamento da apólice n. 05.31.14105040 

- Corretora SOMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes, cientificando-as de que foi designada Audiência de 

Instrução e Julgamento na Carta Precatór ia  número 

0031415-61.2018.8.12.0001 (Deprecado), a qual será realizada no dia 

18/09/2018, às 15:30h, na Vara de Falências, Recuperações, Insolvências 

e Cartas precatórias Cíveis da Comarca de Campo Grande.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024676-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONES ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1024676-59.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELEONES ROSA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Ante a ausência de demonstração de 

hipossuficiência financeira, indefiro o pedido do autor de assistência 

judiciária gratuita. Intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento das custas iniciais de distribuição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 c/c 321, parágrafo 

único, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005105-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ANGELITA APARECIDA DE MELO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005105-05.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANGELITA APARECIDA DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANGELITA APARECIDA DE MELO, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 06/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à ausência do laudo do IML, este assunto será analisado com o mérito por 

com ele se confundir. No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento 

juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

06/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que ANGELITA 

APARECIDA DE MELO apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

da estrutura torácica de residual intensidade avaliada em 10%; do membro 

inferior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada:(...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...)§ 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 
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disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%; e 25% de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo: a) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). b) 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse 

valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a 

partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 12 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004893-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ALMIR JOSE DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004893-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALMIR JOSE DA SILVA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ALMIR JOSE DA SILVA JUNIOR, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/09/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), mais a correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou 

contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de documentos indispensáveis a processamento da 

ação, bem como falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, No mérito alega ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária, honorários advocatícios, requerendo a improcedência 

do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega, ainda, a ausência de documentos indispensáveis ao 

processamento da demanda, argumentando que o autor deveria ter 

juntado os dados do veículo, para assim constatar se este faz jus ao 

recebimento do benefício, entretanto sabe-se que estes não são 

documentos essenciais, até porque o pagamento ou não do prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo, motivo pelo qual afasto a preliminar levantada. Nesse sentido: 

“Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório 

de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias 

Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização”. “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. Correção monetária. Termo inicial de incidência inalterado. 

Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 

70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão 

da ausência de prévio pedido administrativo, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 
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MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento juntado 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 19/09/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ALMIR JOSE DA SILVA 

JUNIOR apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

12 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033290-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAILSON MOREIRA DE MELO (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033290-87.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: NAILSON MOREIRA DE MELO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. NAILSON MOREIRA DE MELO, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Diferença do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 21/01/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento da diferença do seguro obrigatório, no valor mensurado pela 

perícia médica, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir pela 

satisfação da indenização em esfera administrativa. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, o valor pago em sede administrativa, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo 

de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica 

para fins de conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 
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Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 21/01/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

NAILSON MOREIRA DE MELO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro direito de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido o pagamento administrativo no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

como consta ID 10480052 – Pág 8 e 9, logo recebeu todo o valor a que faz 

jus. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por 

Nailson Moreira de Melo em desfavor de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 

85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela 

é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 12 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023225-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA CRISTINE CAMPOS VIANNA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023225-67.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

PAMELA CRISTINE CAMPOS VIANNA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. PAMELA CRISTINE CAMPOS 

VIANNA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 16/10/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, ausência de comprovação de 

entrega da documentação, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, bem como a falta de interesse de agir pela ausência de 

prévio requerimento administrativo. No mérito alega a constitucionalidade 

das leis nº 11.482/07 e nº 11.945/09, a imprescindibilidade de produção de 

prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, adequação social do seguro DPVAT, existência de regra 

específica sobre a matéria, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação. Houve a realização de perícia médica e a 

manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 
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da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 16/10/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que PAMELA CRISTINE CAMPOS VIANNA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...)§ 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

punho direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 12 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024394-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KETSMARA GUIMARAES (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):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024394-55.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KETSMARA GUIMARAES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. KETSMARA GUIMARAES, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

15/06/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 
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obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental do requerimento 

administrativo, falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo, bem como o princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral. No mérito impugna os documentos juntados, alega a 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, inexistência de prova da 

invalidez, manifesta acerca do laudo pericial, discorre sobre os valores da 

indenização, pagamento proporcional à lesão, necessidade de prova 

pericial, não vinculação ao salário mínimo, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. No 

mérito, a ré ainda impugna os documentos juntados, alegando para tanto 

que as assinaturas constantes nos documentos são evidentemente 

diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em vista 

que em análise aos documentos, nota-se que a diferença presente nas 

assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, 

levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. 

Além disso, a parte ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 15/06/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que KETSMARA GUIMARAES, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha 

requerido esclarecimento da graduação da lesão, entendo desnecessário 

tal pedido, vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual 

encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 
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proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

12 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014840-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO AUGUSTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014840-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALESSANDRO AUGUSTO DE ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ALESSANDRO AUGUSTO DE 

ALMEIDA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 19/01/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização, a forma de pagamento, manifesta acerca do laudo 

pericial, inaplicabilidade da inversão pelo Código de Defesa do 

Consumidor, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 
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com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 19/01/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ALESSANDRO AUGUSTO DE 

ALMEIDA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

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

Cuiabá - MT, 12 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033480-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CESAR SANTOS DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CESAR SANTOS DE LIMA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

09/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo. No mérito alega ausência de nexo 

causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de 

trânsito, ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte 

postulante, constitucionalidade das medidas provisórias nº 340/2006 e nº 

451/2008 e das leis que a sucederam, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários 

advocatícios e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 09/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

CESAR SANTOS DE LIMA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do punho esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 12 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034687-84.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO PRADO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARCELO PRADO DE SOUZA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 31/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse processual pela 

ausência de prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não 

comprovação e recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido 

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária, 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 31/07/2016, embora conste erroneamente na 

petição inicial a data de 31/07/2017, o que caracteriza mero erro material 

do subscritor da peça, pelo que passo a considerar a primeira data. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MARCELO PRADO DE 

SOUZA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de leve intensidade avaliada em 25%; do ombro esquerdo de 

média intensidade avaliada em 50%; do joelho esquerdo de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada:(...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%; 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do ombro esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual 

para o membro lesado, ou seja, 50% de 25%; e 75% de invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo, devendo ser calculada 

sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse 

modo: a) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 
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13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz 

jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos); c) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.593,75 (sete mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 12 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034146-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LEOMAR CALDEIRAS TORRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034146-51.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEOMAR CALDEIRAS TORRES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LEOMAR CALDEIRAS TORRES, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/03/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, no valor a ser apurado em perícia médica 

judicial, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, não indução da procedência do pedido ante a revelia, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência não ter sido 

apresentado. No mérito alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, inexistência de prova de invalidez comprovada em sede 

administrativa, manifesta acerca do laudo pericial, discorre sobre os 

valores da indenização, a forma de pagamento, inaplicabilidade da 

inversão com base no Código de Defesa do Consumidor, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo em razão da parte autora não ter 

apresentado comprovante de residência, os artigos 319 e 320 do Código 

de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da 

ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo, com 

potencial risco de afastar a parte de receber a prestação jurisdicional 

pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE 

CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 

De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar 

seu endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que 

não exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 
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RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 29/03/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que LEOMAR CALDEIRAS 

TORRES apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial de residual intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 12 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000070-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LINDOMAR ROSA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000070-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINDOMAR ROSA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LINDOMAR ROSA SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

26/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, ausência de comprovação de entrega da documentação, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como ausência do laudo do IML. No mérito alega a imprescindibilidade de 

produção da prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em 

caso de condenação, existência de regra específica sobre a matéria, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 
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requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto 

será analisado com o mérito por com ele se confundir. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 26/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

LINDOMAR ROSA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé direito de leve intensidade avaliada em 25%; do tornozelo 

esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...)I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...)§ 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%; e 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

tornozelo esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo: a) 50% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil 

setecentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, 

ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor 

faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 12 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015246-20.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA MARCIA MESQUITA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ANA MARCIA MESQUITA, qualificada nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

03/12/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio pedido administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, pendência documental do requerimento administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência, inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização, a forma de pagamento, manifesta acerca do laudo 

pericial, não vinculação ao salário mínimo, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, em nome do autor, caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré alega 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando que o 

fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 
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acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 03/12/2016. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ANA MARCIA MESQUITA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do quadril direito de leve 

intensidade avaliada em 25%; do membro superior direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Embora em manifestação ao laudo pericial a parte ré tenha requerido 

esclarecimento da graduação da lesão, entendo desnecessário tal pedido, 

vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual encontra-se 

devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO 

DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há 

que se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do quadril direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 25%; e 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo: a)25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), contudo a autora faz jus a 25% desse 

valor, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos); b)70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é 

igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo a 

autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 5.568,75 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e 

setenta e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 12 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034608-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034608-08.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL PEREIRA LIMA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. DANIEL PEREIRA LIMA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 04/08/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor mensurado pela perícia 

médica, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo 

com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental do requerimento administrativo, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a ausência de cobertura técnica 

devido ao não pagamento do seguro obrigatório no prazo para 

vencimento, inadimplência do prêmio, inexistência de prova da invalidez, 

impugna os documentos juntados, discorre sobre os valores da 
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indenização, pagamento proporcional à lesão, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir, em razão da ausência do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço 

caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de afastar a parte 

de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que afasto a 

preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO 

CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE 

REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA 

INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE 

NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do 

CPC/2015, a parte autora deve informar seu endereço, além de outros 

dados estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de 

residência. De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora 

não é requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o 

juiz, de forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma 

conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio 

Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, 

verifica-se que a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do 

benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação 

não prospera, pois é entendimento pacífico que a inadimplência com 

relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever 

de indenizar o indivíduo: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. A falta 

de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização. Correção monetária. 

Termo inicial de incidência inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. 

Apelo não provido.” (TJ-RS - AC: 70077473106 RS, Relator: Ney 

Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 24/05/2018, Sexta Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/06/2018) A parte ré ainda 

impugna os documentos juntados, alegando para tanto que as assinaturas 

constantes nos documentos são evidentemente diferentes. Entretanto, 

esta argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

pequena, referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em 

conta, inclusive, a data da confecção de cada documento. Desta forma, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 04/08/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

DANIEL PEREIRA LIMA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta 

da mão direita de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 
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quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

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

estilo. Cuiabá - MT, 12 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003654-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRY AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003654-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MEIRY AUXILIADORA DE OLIVEIRA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MEIRY AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA E SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 02/04/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor 

indenizável proporcional à lesão permanente resultante a autora, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, efeitos da revelia, ausência de comprovação de entrega da 

documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, impossibilidade de 

vinculação ao salário mínimo, plena vigência da lei nº 11.482/07, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 
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APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência do laudo do IML, este assunto será analisado 

com o mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se que o boletim 

de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 02/04/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que MEIRY AUXILIADORA DE 

OLIVEIRA E SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

mão esquerda de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada:(...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...)§ 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

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

Cuiabá - MT, 12 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005126-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

ARNALDO CARLOS DOS SANTOS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GIULIANA RABELO MOLETA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005126-15.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARNALDO CARLOS DOS SANTOS FILHO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ARNALDO CARLOS DOS 

SANTOS FILHO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de 

Remanescente do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 29/06/2015, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse de agir pela satisfação da indenização em 

esfera administrativa. No mérito alega a improcedência do pedido de 

complementação da indenização, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, o valor pago em sede administrativa, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 
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que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/06/2015. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ARNALDO CARLOS DOS SANTOS FILHO apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão esquerda de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do da mão 

esquerda, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Todavia, a parte autora recebeu administrativamente 

pagamento no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), logo recebeu todo o valor a que faz jus. 

Ressalta-se que, embora a parte autora tenha discordado do laudo pericial 

realizado na audiência de conciliação e postulado por nova prova pericial 

com avaliação por perito especialista, entendo desnecessário, vez que 

quando da realização ele concordou em ser avaliado, estando o presente 

feito devidamente instruído, não cabendo ao autor, apenas por discordar 

da perícia, invalidar o que foi feito, motivo pelo qual não há como prosperar 

tal pedido. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por 

Arnaldo Carlos dos Santos Filho em desfavor de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 

85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela 

é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 12 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009826-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NET INFO TECNOLOGIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc. Considerando que não há como se comprovar a citação por 

e-mail, indefiro o pedido de Id nº 11506814. Determino a expedição de 

mandado de citação, no endereço indicado na petição inicial, observada 

às formalidades legais. Designo nova a audiência de conciliação (art. 334, 

do Código de Processo Civil) para o dia 16/10/2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intimem-se as 

partes. Aguarde-se a realização da audiência designada. No mais, 

mantenho integralmente a decisão de ID. 9013473.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018599-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARCELLY ARAUJO SOUZA (AUTOR(A))

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

 

Com a finalidade de solucionar conflitos de forma pacífica, foi criado no 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.Tendo em vista que a 

questão pode resultar em acordo, procedo a intimação das partes (autor e 

réu) para que compareçam no MUTIRÃO MRV a ser realizado no dia, hora 
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e local abaixo indicados:- SESSÃO DE CONCILIAÇÃO DATA 10/10/2018 

HORARIO 12H00 - sala 04 LOCAL :- AV. DES. MILTON FERREIRA MENDES, 

S;N, CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CUIABÁ MT FORUM DE 

JUSTIÇA DA CAPITAL - CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003958-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDELICE RODRIGUES DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

 

Com a finalidade de solucionar conflitos de forma pacífica, foi criado no 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o Núcleo Permanente de 

Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.Tendo em vista que a 

questão pode resultar em acordo, procedo a intimação das partes (autor e 

réu) para que compareçam no MUTIRÃO MRV a ser realizado no dia, hora 

e local abaixo indicados:- SESSÃO DE CONCILIAÇÃO DATA 10/10/2018 

HORARIO 09H00 - sala 01 LOCAL :- AV. DES. MILTON FERREIRA MENDES, 

S;N, CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO - CUIABÁ MT FORUM DE 

JUSTIÇA DA CAPITAL - CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015558-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JATANAEL APOLINARIO DE MOURAIS E SOUSA (REQUERENTE)

EDI TOCANTINS SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar A PARTE REQUERIDA, 

através de seu advogado, para no prazo de QUINZE dias, manifestarem 

sobre o laudo pericial, bem como os eventuais assistentes técnicos das 

partes.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 987918 Nr: 17657-24.2015.811.0041

 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: JACYARA DOS SANTOS BARBOSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:9468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1052860 Nr: 47782-72.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIRLAINE DE JESUS SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113774 Nr: 16237-47.2016.811.0041

 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: ELISANGELA ROSA SANTOS REDEZ

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1045615 Nr: 44186-80.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZEU JOSE PINTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE PAULA 

GIACOMINI SOUZA - OAB:17.627/MT

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

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

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e 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. 146/149 protocolizada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967847 Nr: 8196-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAMELLA BERNOBIC DA SILVEIRA POQUIVIQUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR SANTANA FRANCO, DARLUCE 

BARCELOS FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO CABRAL 

JUNIOR - OAB:19760, CASSIANO LOURENÇO SANCHES - 

OAB:11.333/MT, DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - OAB:7162/MT, 

ELIZÂNGELA SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:4654/MT, KLEYTON 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16.240, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - 

OAB:4656/MT, TULIO DE BARROS BOMFIM - OAB:332757/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT, HAROLDO DE MORAES JUNIOR - OAB:6208, PAULO 

ROBERTO SCHMIDT - OAB:19571/MT

 Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao referido 

recurso.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000252 Nr: 23579-46.2015.811.0041

 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: JOSE AUGUSTO SILVA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 
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OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.56/2007, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de intimar a parte vencedora para, no prazo 

de cinco (05) dias, manifestar seu interesse no cumprimento da sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028430-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO (AUTOR(A))

CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O E P SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028430-09.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Defiro o pedido formulado pelo autor, nos termos do art. 98, § 6º, do 

Código de Processo Civil, faculto o recolhimento das custas judiciais em 

até 06 (seis) parcelas fixas, recolhidas mediante a emissão de guia com a 

comprovação nos autos até o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de 

indeferimento da petição inicial em razão do inadimplemento. Intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

da primeira parcela das custas judiciais. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022967-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUAN DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAELA DALLA COSTA TOMAZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022967-23.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória proposta por Luan de Arruda Campos em 

face de Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, 

comprovando-se a imprudência, negligencia e imperícia, a existência de 

dano, sua extensão e o nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029700-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN DOS SANTOS MOREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029700-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): COOPERFORTE- 

COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES 

FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RÉU: ALAN DOS SANTOS 

MOREIRA Vistos. Dá analise dos autos, verifica-se que os documentos 

necessários à instruírem a inicial não se fazem presentes, desta feita, 

intimo a instituição financeira para que no prazo de 15 dias emende a 

inicial, acostando o contrato, a planilha de débitos com as parcela 

v e n c i d a s  e  v i n c e n d a s  d e v i d a m e n t e  a t u a l i z a d a s ,  a 

procuração/substabelecimento hábitos a comprovar que o causídico 

possui poderes para transigir em nome da instituição financeira, bem como 

o comprovante de pagamento das custas e taxas iniciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022183-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCISLEY MARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022183-46.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A EXECUTADO: LUCISLEY MARIA DE OLIVEIRA Vistos. Indefiro o pleito 

de Id. 14899523 quanto ao pedido de baixa na restrição judicial inserida via 

Sistema Renajud, visto que não há determinação judicial nesse sentido. No 

mais, arquive-se os autos. Cumpra-se CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017543-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PRAXEDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1017543-34.2016.8.11.0041. REQUERENTE: HSBC (BRASIL) 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: FLAVIO 

PRAXEDES DA SILVA (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. 

Paulo) Vistos... Não obstante o entendimento desse juízo no sentido de 

que em caso de não localização da parte devedora em face de esta estar 

ausente no endereço indicado no contrato e procedido o protesto via 

edital, considerar-se-ia a parte regularmente notificada, verifica-se que a 

jurisprudência pátria tem-se firmado no sentido de que em casos como 

este não houve o esgotamento dos meios para esse desiderato. Nesse 

sentido: TJMT - E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO 

REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA 

TENTATIVA DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - 

INTIMAÇÃO POR EDITAL - INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE QUE FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL 

DO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto 

realizado por edital não deve ser considerado válido, uma vez que a 

localização da devedora era conhecida, somente não se tendo realizado 

sua notificação pessoal por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 

2- Inexistindo nos autos comprovação de que o credor esgotou todos os 

meios para notificar a devedora no endereço fornecido no momento da 

contratação, não se presta a constituir em mora o protesto e posterior 

intimação realizada por edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto 

processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e 

apreensão, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. 

(APELAÇÃO Nº 54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES 
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FILHO) Desta feita, intimo o autor para, no prazo de 15 dias, emendar a 

inicial, acostando aos autos documento que comprove a devida 

constituição em mora do requerido, recebida no endereço do contrato, sob 

pena de extinção, observando que pedido diverso que não tenha o 

condão de solucionar essa pendência dará azo a aplicação da multa do 

artigo 77 do CPC, ante a resistência indevida de comprovação de requisito 

essencial para apreciação da exordial. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de agosto 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031807-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1031807-22.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES 

CIVIL EIRELI (Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. Paulo) 

Vistos... Na decisão de ID 10530704 foi determinado que o autor 

promovesse ao recolhimento da diligência referente ao oficial de justiça. 

Verifico que foi cumprido nos IDs 10675828, 10675878 e 10675884. Desta 

feita, cumpra-se o disposto na decisão anterior (ID 10530704), no que 

concerne a expedição do mandado de busca e apreensão e consequente 

citação da requerida. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035293-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESARINO BENEDITO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035293-15.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: CESARINO BENEDITO DA SILVA (Verifiquei que as custas 

iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Ante a juntada dos documentos 

de IDs 14811521 e 14811545, proceda-se a alteração do polo ativo da 

ação passando a constar ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Na 

emenda a inicial (IDs 11516223 e 11516239) aduz o requerente que lhe é 

facultado efetuar a notificação por meio de postal com aviso de 

recebimento ou instrumento de protesto via edital, contudo de acordo com 

o art. 3º do Decreto Lei 911/96: O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada à mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (grifei) Já o art. 

2º, §2º do mesmo decreto dita 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. Ou seja, a 

primeira tentativa de constituição em mora deve ser realizada por meio de 

aviso de recebimento, ou mesmo protesto com AR, sendo que o protesto 

por edital somente é aceito com o esgotamento dos atos atinentes a 

notificação pessoal, o que não é o caso, posto que ausente. Nesse 

sentido a jurisprudência do TJMG: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - 

IRREGULARIDADE - ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO 

- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR 

DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição 

em mora é a entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o 

recebimento do aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua 

assinatura no referido AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por 

edital, sendo conhecido o endereço do devedor, não resta comprovada a 

efetiva constituição em mora do devedor, o que revela a ausência de 

preenchimento dos pressupostos de constituição válida do processo, 

sendo, desse modo, imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: 

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a 

notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua 

entrega no endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 

- A notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição 

em mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de 

notificação pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 

10045130041945001 MG. Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 

24/04/2014. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da 

Publicação: 09/05/2014) No caso em tela a notificação retornou devido ao 

motivo “AUSENTE” e foi procedido o protesto via edital, contudo a 

jurisprudência pátria tem-se posicionado no sentido de que em casos 

como este não houve o esgotamento dos meios para esse desiderato. 

Nessa vertente: TJMT - E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO 

REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA 

TENTATIVA DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - 

INTIMAÇÃO POR EDITAL - INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE QUE FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL 

DO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto 

realizado por edital não deve ser considerado válido, uma vez que a 

localização da devedora era conhecida, somente não se tendo realizado 

sua notificação pessoal por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 

2- Inexistindo nos autos comprovação de que o credor esgotou todos os 

meios para notificar a devedora no endereço fornecido no momento da 

contratação, não se presta a constituir em mora o protesto e posterior 

intimação realizada por edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto 

processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e 

apreensão, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. 

(APELAÇÃO Nº 54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO) No mais, constato que a primeira pagina do contrato (ID 10784689) 

está parcialmente legível em seu lado esquerdo. Desta feita, intimo a 

autora para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

documento que comprove a devida constituição em mora da parte adversa 

e a primeira pagina legível do contrato já juntado, tudo sob pena de 

extinção, observando que pretensão que não tenha o condão de 

solucionar a pendência acima será motivo de aplicação da regra do artigo 

77 do CPC, considerando que se trata de pressuposto processual e pelo 

tempo transcorrido. Cumpra-se. CUIABÁ, 31 de agosto de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001652-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSO SANTANA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito. 

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 
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importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 4 de 

setembro 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.: 405216 Nr: 36931-81.2009.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINÉIA GUSTAVO MAMEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de ação de depósito em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA em face de VALDINÉIA GUSTAVO MAMEDES DA SILVA.

 Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

da devedora passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da credora.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da devedora passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo a exequente para se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.

No mesmo prazo, deverá a exequente apresentar planilha atualizada de 

débitos.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação da credora no que tange 

as pesquisas realizadas em epígrafe e, tratando-se de direito disponível, 

arquive-se a presente ação com as anotações e baixas devidas.

Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA CREDORA 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DA DEVEDORA.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 460320 Nr: 29596-74.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELY BERGUER D AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante o teor da petição de fls. 93 vislumbra-se que não foi 

apontada nenhuma irregularidade na formação do presente feito, devendo 

este, portanto, ter regular prosseguimento.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens da devedora passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1091624 Nr: 6854-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONIL FARIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FLAVIA BULLAI ALVES PINTO - OAB:17.300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tendo em vista o cumprimento da determinação do quinto parágrafo da 

sentença de fls. 65/66, bem como o trânsito em julgado de fls. 68, 

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764197 Nr: 16832-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORTADEZ HORTICULTURA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCIA GOMES - OAB:84.206/SP, THIAGO DE 

SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, intimo o causídico Thiago de Siqueira Batista Macedo 

para, no prazo de 15 dias acostar aos autos seu instrumento 

procuratório/substabelecimento, considerando que desde o ano de 2016 

vêm peticionando nos autos, sem demonstrar seus poderes para estar em 

juízo em nome da instituição financeira.

No mais, não obstante o teor da petição de fls. 105 vislumbra-se 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 da 

devedora passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 
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admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 948695 Nr: 59526-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA VARGAS REIS MONTEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA 

ALVARENGA - OAB:10.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Floes - 

OAB:9.708-A/MT

 Vistos, etc.

As partes entabularam acordo, pugnando, ao final pela homologação da 

avença e extinção do feito (fls. 220/221).

Posto isso e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil.

Quanto aos valores a serem levantados, 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 as partes, via DJE, para que se manifestem 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, ante a apresentação dos dados bancários de fls. 220/221 procedo 

à expedição do necessário Alvará Judicial em favor de:

- R$2.179,14 em nome de MH FLORES ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 

Nº 04.731.079/0001-81, AGÊNCIA Nº 4665, CONTA CORRENTE Nº 

13000183-5, BANCO SANTANDER (033).

- R$ 2.529,14 em nome de BANCO SANTANDER, CNPJ Nº 

90.400.888/0001-42, AGÊNCIA Nº 0319, CONTA CORRENTE Nº 678664-0, 

BANCO 033.

- R$350,00 em nome de CRISTINA VARGAS REIS MONTEIRO, CPF Nº 

900.506.141-34, AGÊNCIA Nº 3499-1, CONTA CORRENTE Nº 46625-5, 

BANCO DO BRASIL S/A – BANCO 001.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1079845 Nr: 1429-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ CRUZ REIGOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que até a presente data, o executado não foi 

localizado para citação.

Ante a alteração de meu posicionamento, em celebração ao princípio da 

celeridade processual, proceda-se a citação editalícia dos executados, 

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.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito, observando que já 

recai sobre o veículo a restrição total de fls.42.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 763027 Nr: 15584-84.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ANTONIA DE ALMEIDA

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

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

OAB:13536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 ,.Desta feita, HOMOLOGO o cálculo de fls. 376/385 para que surtam seus 

efeitos legais.Ato contínuo, intimo a requerente Ana, via DJE, por meio de 

seus patronos, para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor 

descrito na planilha de fls. 376/385 (que deverá ser devidamente 

atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.Quanto a expedição de alvará em 

favor do Perito é evidente a necessidade de levantamento do valor 

vinculado aos autos, haja vista que devidamente intimado, o Banco 

manteve-se inerte. Assim, INTIMO o Banco requerido à complementar ao 

depósito de R$164,00 a título de honorários periciais, em 15 dias, sob pena 

de bloqueio on-line e aplicação da multa do artigo 77 do CPC., posto que 

inaceitável a resistência indevida de cumprir o comando judicial, cuja 

preclusão recursal já se encontra consumada, em 10% do valor da causa 

em favor do Estado.Quanto à liberação dos honorários periciais, visto que 

será retirado do montante consignado em juízo pelo autora, em face do 

comportamento antijurídico do Banco, assim, nos termos do Provimento nº 

68/2018 – CNJ e, em virtude da uniformização dos procedimentos 

referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de 

assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de levantamento de 

depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte adversa para manifestação. Assim, 

intimo as partes, via DJE, para que se manifestem 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, ante a apresentação dos dados bancários de fls. 374, 

procedo à expedição do necessário Alvará Judicial em favor de GERSON 

FANAIA PEREIRA, CPF Nº 209.277.701-72, AGÊNCIA Nº1216-5, CONTA 

CORRENTE Nº 175.264-2, BANCO DO BRASIL S/A (BANCO 

001).Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823412 Nr: 29521-30.2013.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINALMAT SINALIZAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 115/116, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 766714 Nr: 19485-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 148 de 528



Regidos por 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): APOLONIA GONÇALVES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

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

OAB:OAB/MS 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora proceder ao 

recolhimento das custas de distribuição da Carta precatória, bem como do 

valor da diligência. Pois não estando o documento de fls. 84 em 

conformidade com a Decisão de fls. 79. 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 referentes à distribuição da 

Carta Precatória, bem como do valor da diligência , sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1168891 Nr: 39642-15.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL ALBINO DE ARRUDA, ROSMARY DA 

SILVA ARRUDA

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

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que até a presente data, os executados não foram 

localizados para citação.

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia dos executados, 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.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 146332 Nr: 1915-42.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERALDO FIGUEIREDO SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE ROCHA 

FARIA - OAB:4198, MARCIA FIGUEIREDO SÁ - OAB:9914/MT

 Vistos etc...

 Tratam-se os autos de ação de depósito em fase de cumprimento de 

sentença ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A em face de MERALDO 

FIGUEIREDO SÁ.

 Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

do devedor passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a realização 

de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com o 

propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do devedor 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 se manifestar acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, tudo sob 

pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do credor no que tange 

as pesquisas realizadas em epígrafe e, tratando-se de direito disponível, 

arquive-se a presente ação com as anotações e baixas devidas.

Sem prejuízo, em caso de arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual 

requerimento de desarquivamento para realização de novas pesquisas, 

haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno 

processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO CREDOR 

INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE 

DO DEVEDOR.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 853149 Nr: 55885-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO ME, 

ELIANE FLORES MALHEIROS DE MELLO

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

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos constata-se a ausência de localização das 

executadas, em que pese as diversas diligências despendidas nesse 

sentido.

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia, 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.

Sem prejuízo, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem arrestados ou requerer o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito.

Transcorrido, em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o 

exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias 

com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1091639 Nr: 6862-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

LTDA ME, AIRTON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 
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OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 ,EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - MEDIDA ADEQUADA - COMPETENCIA 

ABSOLUTA - PRECLUSÃO INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. - A 

competência do juízo da falência é absoluta e universal, devendo 

conhecer de todas as ações que envolvam o patrimônio da massa falida, 

ressalvadas as exceções previstas na própria Lei de Falências, nos 

termos do artigo 76 deste diploma legal. - As regras previstas na Lei nº 

11.101/05 são de ordem pública, na medida em que visam a preservar o 

interesse coletivo, não se sujeitando, pois, à preclusão. - Recurso não 

provido. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 

1.0686.13.011396-8/001, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em 

06/04/2018)Posto isso, 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 desta Comarca, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias neste 

Juízo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 446413 Nr: 20741-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERREIRA SILVA & RIBEIRO LTDA - ME, MAISA 

APARECIDA FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RICARDO NEVES DA COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ,CHAMO O FEITO A ORDEM, para que se proceda a fotocopiada da 

referida petição, juntando-a no processo correlato, bem como seja 

inserida a anotação “sem efeito” naquela de fls.43, observando que no 

seu verso consta etiquetas que devem permanecer no caderno 

processual.Ademais, indefiro o pleito de fls. 56 no que tange à citação via 

correio, pois, apesar do artigo 247 do CPC não repetir claramente a regra 

da vedação da citação por correio nos processos de execução, ao ver 

deste Juízo Especializado a referida medida ainda é aplicável. Nesse 

sentido, vejamos a doutrina mais abalizada sobre o assunto: “(...) como diz 

o artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação deve fazer-se por 

oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, os arts. 829 

e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na citação 

realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não 

repetição do atual código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 

1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a 

citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação 

ficta, nos casos autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 

Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos 

diferenciados, volume 3. São Paulo: Editora Revista do . p.88)”.Intimo o 

exequente para recolher as custas de distribuição da missiva, bem como o 

valor relativo a diligência, comprovando nos autos mediante petição no 

prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via malote digital, com 

fulcro no princípio da celeridade processual, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse, indeferindo, desde já dilação de prazo, ante o 

tempo transcorrido para cumprimento desse ato.Sem prejuízo, procedo a 

exclusão do causídico Ricardo Neves Costa do sistema Apolo.Em caso de 

silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 787809 Nr: 41738-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ADALTO LEITE

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

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

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1291731.

Na petição a ser juntada, constata-se que partes entabularam acordo, 

pleiteando pela suspensão do feito até o integral cumprimento do referido.

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, “I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido;”

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o dia 

26/02/2023, nos termos do artigo 922, do CPC.

Transcorrido o prazo, intime-se o exequente para manifestar-se em 05 

dias acerca do adimplemento da avença, salientando que em caso de 

silêncio será tido como cumprido.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 47044 Nr: 10576-15.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Antonio Magalhães dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16.988 MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, pronuncio a 

prescrição intercorrente da pretensão executória e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 389276 Nr: 24706-29.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 63 vislumbra-se 

que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente 

feito, devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens do devedor passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens do executado passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 733775 Nr: 30032-96.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EMILIO DE ARRUDA FILHO ME, 

ANTONIO EMILIO DE ARRUDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que até a presente data, os executados não foram 

localizados para citação.

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia dos executados, 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.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 370115 Nr: 6756-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANNE BELLINATO SANTOS, FRANCISCO 

DE CAMPOS FRAGA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que até a presente data, os executados não foram 

localizados para citação.

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia dos executados, 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.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 133583 Nr: 19035-35.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ROMARIZ SILVERIO

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

OAB:13.842-A/MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA VETTORI 

SANTAMARIA STABILE - OAB:14877

 (...) 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. Decorrido o 

prazo sem manifestação, SUSPENDO o presente feito nos termos do art. 

921 do Código de Processo Civil/2015. Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO 

CONHEÇO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação 

da multa no montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de 

Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 4014 Nr: 1997-49.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO PLAJON LTDA, PLACILDO 

SODRÉ FARIAS, JOÃO ALMEIDA DA SILVA

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

MOSQUEIRO - OAB:11178, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - 

OAB:3.575-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, pronuncio a prescrição 

intercorrente da pretensão executória e, em consequência, JULGO 

EXTINTA esta Ação de Execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em 

face de SUPERMERCADO PLAJON LTDA, PLACILDO SODRÉ FARIAS e 

JOÃO ALMEIDA DA SILVA, com fulcro no art. 487, II do CPC.Condeno o 

exequente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.Transitada em 

julgado, arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1099794 Nr: 10479-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA ROJAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CRUZ DOS 

SANTOS MELLO - OAB:17.682/MT, RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS 

SANTOS - OAB:22466/O MT

 Vistos etc.

Faço constar quanto ao pedido de assistência judiciária formulado pela ré 

que, conforme a legislação atinente, basta a mera alegação da parte de 

que não possui condições de arcar com as custas processuais sem 

prejuízo de seu próprio sustento e/ou de seus familiares.

A lei não prevê obrigatoriamente que a parte seja miserável, mas sim que 

esta, ainda que momentaneamente, não possua condições de arcar com 

tais emolumentos.

Embora a autora refute a benesse concedida, que pode ser concedida em 

qualquer fase processual, não apresentou provas plausíveis a afastar a 

afirmação feita pela peticionante, havendo presunção juris tantum de sua 

necessidade.

Nos termos da lei, portanto, não basta que se alegue que a parte não faz 

jus ao benefício em comento, é necessário que prove, pois caso contrário 

prevalece a alegação daquela que pleiteou o benefício.

Desta sorte, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no 

item 2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO a 
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requerida os benefícios da justiça gratuita.

No mais, saliento 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 encontrava concluso 

em gabinete triado entre os processos aptos apenas para 

despacho/decisão interlocutória.

Contudo, por verificar que o feito encontra-se pronto para sentença, 

passo à imediata prolação.

 Assim, segue sentença em 05 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 134594 Nr: 19856-39.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada das petições constantes da capa dos autos 

(Protocolo nº 1298274 de 24/04/2018 e 1322484 de 04/08/2018).

Foram realizadas diversas pesquisa no intuito de encontrar bens do(s) 

executado(s) passíveis de penhora, assim como foram realizadas 

pesquisas junto aos sítios conveniados ao E.TJMT, quais sejam, Infojud, 

BacenJud, Renajud, sobre as quais o exequente manifestou-se, aduzindo 

não saber a localização dos bens desembaraçados.

Pugnou, ainda, pela intimação do executado, nos termos dos artigos 774 

do Código de Processo Civil, para que este indique bens de sua 

propriedade, desembaraçados, a fim de serem expropriados.

Pois bem,

 Em primeiro lugar, consigno que foram realizadas todas as pesquisas por 

meio dos órgãos conveniados, que sobejaram infrutíferas, razão pela qual, 

NÃO CONHEÇO dos requerimentos constantes da capa dos autos.

Ademais, não há que se falar em criação de dificuldade e/ou embaraço na 

realização da penhora/expropriação de bens por parte da devedora, além 

do mais, é evidente a inexistência deles, haja vista a realização das 

pesquisas realizadas neste feito.

Desta feita, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e formalidades de praxe.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 333655 Nr: 4161-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

LOJISTAS DOS VESTUARIO E CONFECÇOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA FUTURA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 (...)De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a 

fim de localizar bens da devedora passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens da 

devedora(...)Com efeito, intimo a exequente para se manifestar acerca 

das pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de arquivamento do feito.Decorrido o prazo e, não havendo 

manifestação da credora no que tange as pesquisas realizadas em 

epígrafe e, tratando-se de direito disponível, arquive-se a presente ação 

com as anotações e baixas devidas.Sem prejuízo, em caso de 

arquivamento, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DA CREDORA INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DA 

DEVEDORA.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1099794 Nr: 10479-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRA ROJAS ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CRUZ DOS 

SANTOS MELLO - OAB:17.682/MT, RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS 

SANTOS - OAB:22466/O MT

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, não conheço da 

Exceção de Pré-Executividade apresentada e JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. OURO VERDE DE MT em face de 

ALEXANDRA ROJAS ROSA, condenando a ré ao pagamento do valor 

devido em decorrência do contrato que ampara a inicial, prosseguindo-se 

na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de 

Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença).Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 97042 Nr: 12579-06.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO PEGORINI

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980, LAERCIO FAEDA - 

OAB:3589-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286, MICHELLE CRISTINA COSTA RANGEL - 

OAB:6983/MT

 Vistos, etc.

Vislumbra-se dos autos que o exequente comprovou a cessão informada 

às fls. 150/151, 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, antes de analisar o requerimento de fls. 139/141, intimo o 

credor para que traga aos autos a planilha atualizada da dívida, bem como 

a matrícula atualizada do bem que possui interesse expropriar, no prazo 

de 15 dias.

 Após, tudo cumprido, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 790302 Nr: 44344-43.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR RAPOSO QUINTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 155/156, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 928550 Nr: 48510-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIO MARSARO, CLÁUDIO MARSARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 112/113, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1119864 Nr: 18713-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA MADALENA PALMA SIMÃO EPP, ELZA 

MADALENA PALMA SIMÃO

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

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT

 Vistos, etc.Fora realizado o bloqueio on-line às fls. 85, ocasião em que foi 

indisponibilizado o montante de R$1.531,36 em nome da executada ELZA 

MADALENA PALMA SIMÃO.A devedora compareceu aos autos 

requerendo a desconstituição do arresto/penhora no montante bloqueado 

sobre sua conta bancária, uma vez que lá recebe seus 

proventos/benefícios/salário para a subsistência de sua família, trazendo 

aos autos os documentos que comprovam o alegado.O Banco 

manifestou-se pela intimação da executada para que trouxesse aos autos 

os extratos bancários pormenorizados para a comprovação de que se 

trata de verbas salariais (fls. 107/108(...) Em consonância com os 

documentos colacionados pela executada, vislumbra-se que a conta 

bancária em que foi realizado o bloqueio judicial tem origem 

alimentar/salarial/proventos, nos termos do artigo 833 do Código de 

Processo Civil.Deste modo, tem por finalidade o artigo 833 (antigo 649 

CPC/73), inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, preservar a quantia 

mantida em depósito na modalidade salário atribuindo-lhe uma função de 

segurança alimentícia e familiar, senão vejamos:“A disposição abrange 

salário a qualquer título, isto é, todo direito do empregado, presente 

passado, futuro pago ou não, na constância do emprego ou por despedida 

(RT 618/198, JTJ 205/231; 352/82, AI 990.10.042653-2(...) Ademais, 

nota-se que o valor indisponibilizado é ínfimo diante do valor da dívida, não 

quitando sequer as custas processuais.Posto isso, não obstante a 

manifestação do Banco de fls. 107/108 e, considerando que foi 

comprovada pela executada /avalista a origem alimentar do saldo 

bloqueado em suas contas-salário, sobejou evidente a impenhorabilidade 

dos referidos saldos objeto de constrição judicial consoante art. 833, 

inciso IV, do CPC/2015, razão pela qual procedo à desconstituição da 

penhora/arresto incontinenti (extrato em anexo).Outrossim, não obstante 

ao requerimento de fls. 100, deverá o Banco trazer planilha atualizada do 

débito, bem como, atentando-se ao valor da dívida, requerer a penhora do 

bem de seu interesse, no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 63722 Nr: 2182-92.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PESTANA DE SOUSA FILHO, RITA 

DE CÁSSIA SANTOS PESTANA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:22.225-OAB/MG, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA 

FILHO - OAB:108.504 MG, SILCA MENDES MIRO BABO - 

OAB:76079/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco 

Bandeirantes S/A em face de Francisco Pestana de S. Filho e Rita de 

Cássia Santos Pestana, todos qualificados nos autos.

 O executado Francisco foi citado em 05 de agosto de 1996, contudo, até 

a presente data a Srª Rita de Cássia não fora encontrada.

O exequente pugnou pela suspensão do feito às fls. 89.

Pois bem.

Em primeiro lugar, tenho que a executada Rita de Cássia ainda não foi 

citada até a presente data, ou seja, mais de 22 anos da propositura da 

ação, culminando, evidentemente desinteresse do exequente quanto a 

esta, tendo em vista que intimado várias vezes, sobre esta, sempre 

reportou-se a pessoa de Franscisco, isto sem falar quanto a evidente 

prescrição.

Desta feita, com fulcro no princípio da efetividade, JULGO e DECLARO 

EXTINTO o presente feito quanto à executada RITA DE CÁSSIA SANTOS 

PESTANA, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

Ademais, procedo à pesquisa no sítio do RENAJUD com o fito de verificar 

a existência de bens passíveis de penhora em nome do executado 

FRANCISCO (extrato em anexo), contudo o bem se encontra alienado.

Desta feita, esgotando os meios colocados à disposição do judiciário e, 

sobejando evidente a inexistência de bens passíveis de serem 

penhorados, DEFIRO o pleito de fls. 89 quanto à suspensão nos termos do 

art. 921 do CPC/2015.

Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação da 

multa no montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 223310 Nr: 31015-08.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA LEONILCE GIROTTO, 

CARLA GIROTTO DE OLIVEIRA MAURO

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

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Vistos, etc.

O Banco requereu a realização de bloqueio on-line via BacenJud (fls. 

250).

Pois bem.

 Em primeiro lugar, ante a notícia do falecimento da executada MARIA 

LEONICE, vislumbra-se a necessidade de requisitar informações quanto a 

eventuais saldos em nome da “de cujus”, em contas bancárias e/ou 

investimentos, razão pela qual DEFIRO a realização de pesquisa via 

BacenJud.

Com efeito, 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.
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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.

 A pesquisa sobejou infrutífera (extratos em anexo).

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 ao sítio 

da ANOREG (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 ARQUIVAMENTO, haja vista o término da 

prestação jurisdicional.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 817223 Nr: 23659-78.2013.811.0041

 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): MATEUS E CIA LTDA ME, LILIAN GRACIELE 

DOS SANTOS MATEUS

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

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ....Sendo assim, REJEITO esta Exceção aventada.No mais, considerando 

que não houve êxito na tentativa de pnehora via convênio Bacenjud (fls. 

57/58) intimo o exequente para indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 342927 Nr: 13047-57.2008.811.0041

 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): JUAREZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:OAB/MT 

11546-A, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:OAB/SP 331.167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consonância com os termos do art. 836 do Código de Processo 

Civil/2015 o valor ínfimo encontrado via Bacenjud (fls. 105) foi 

desbloqueado, razão pela qual o requerimento de transferência sobejou 

prejudicado.

Ademais, quanto ao pleito de pesquisa via INFOJUD dos últimos 05 anos, é 

evidente que tal requerimento não merece prosperar, haja vista que foi 

realizado quanto aos últimos 03 anos (fls. 110), o que ao ver deste Juízo é 

o suficiente para aferir a renda do executado, se existente.

Assim, ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, o 

ARQUIVAMENTO do feito é a medida que se impõe.

 Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 93246 Nr: 482-52.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRENTO JUNIOR SUPERMERCADO, ARLINDO 

TRENTO JUNIOR, DANILO BERNDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS SANTOS - 

OAB:4276/MT, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES - OAB:3818/MT

 Vistos, etc.

Ante a manifestação do douto Defensor de fls. 245/246 intimo o Credor 

para que se manifeste acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 15 

dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 888835 Nr: 22485-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, FRANCISCO 

EDÊNIO NOBRE, CARLOS JOSÉ ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO MULLER COUTINHO, FILINTO 

MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, ante a juntada do documento de fls. 109/134 proceda-se 

a alteração do polo ativo da ação, passando a constar CHINA 

CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A.

Constato que Frederico Muller Coutinho ingressou nos autos por meio de 

advogado sem poderes, portanto, intimo para regularizar em 15 dias, 

CUMPRIDO, intime-se o Banco para manifestar em 15 dias, quanto ao pleito 

de fls.75/83.

No mais, ante a indicação de novo endereço do executado Filinto Muller, 

bem como ante a juntada do comprovante de depósito de diligência de fls. 

145, expeça-se mandado de citação e demais atos, a ser cumprido no 

endereço: Rua das Margaridas, Nº 563, Condomínio Florais Cuiabá, nesta 

cidade.

Após, encaminhe-se o mandado ao DCM para cumprimento.

Tudo cumprido, concluso para demais deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 819731 Nr: 26002-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO ERLON GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG, IVO PEREIRA - OAB:143801/SP, ROSANGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:OAB/MT 18.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT, ROSANGELA FERREIRA DE MATOS - OAB:15500

 Vistos etc.

Junte-se a petição que está na contracapa, protocolo PEA 1277007 DE 

18/01/2018.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em fase de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, objetivando o credor o levantamento do valor relativo ao 

pagamento efetuado pela parte ré às fls. 35/36 para a purgação da mora.

Após o trânsito em julgado da sentença de fls. 89/90, que julgou 

procedente a ação, ante o reconhecimento do réu ao purgar a mora, 

apresentou a parte autora os dados bancários para o levantamento do 

montante consignado.

Por não ter sido localizada conta vinculada a estes autos, às fls. 98 foi 

determinada a expedição de ofício ao setor de Depósitos Judiciais, que em 

resposta, às fls. 103, prestou a seguinte informação: “Vinculação não 
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realizada. Guia judicial não recolhida em conta judicial do Banco do Brasil”.

Às fls. 107, o réu limitou-se a afirmar que efetuou o pagamento, estando 

quite com a sua obrigação, reiterando a assertiva de que efetuou o 

pagamento.

Às fls. 109 foi determinado pelo juízo a intimação do réu, pessoalmente e 

via publicação no DJE, para exibir a via original do comprovante de 

pagamento, bem como o extrato da conta bancária, todavia este deixou 

transcorrer o prazo “in albis”, como certificado às fls. 115.

Feitas essas considerações, determino a expedição de ofício ao Banco 

Itaú S/A, com cópia do desta decisão, bem assim do boleto de fls. 35 e do 

comprovante de fls. 36, para que no prazo de 15 dias informem ao juízo se 

houve o pagamento anunciado pelo réu, na data de 27/08/2013, oriundo da 

Agência/Conta 4456/14789-3, nome da empresa: ALESSANDO ERLON 

GODOY, código de barras 00190.00009 01610.788000 42729.075186 1 

00000002616510, no valor de R$ 26.165,10, apresentando para tanto o 

extrato da aludida conta quanto ao dia 27/08/2013.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 454304 Nr: 25870-92.2010.811.0041

 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: SERVECLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6.482/MT, KÍVIA RIBEIRO LONGO - OAB:13.212

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

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos, etc.

Ante a discordância quanto aos valores devidos nos autos (fls. 680/686 e 

688), nomeio o perito GERSON FANAIA PEREIRA, fone 3023-7223, e-mail 

fanaiar@terra.com.br, para que proceda a necessária aferição, 

intimando-o para apresentar proposta de honorários, no prazo de 15 dias.

Em seguida, intimem-se as partes para que promovam ao pagamento dos 

honorários periciais (de 50% cada parte), no prazo de 15 dias, sob pena 

de bloqueio on line.

Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para designação 

do início dos trabalhos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 818775 Nr: 25095-72.2013.811.0041

 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 YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO 

YAMAHA MOOR DO BRASIL S/A em face de GERSON LUIZ FERREIRA 

CORREA JUNIOR.

Às fls. 124, a instituição financeira manifestou-se pugnando pela 

expedição de mandado de busca e apreensão em endereço por ele 

indicado, sendo que às fls. 125 o mesmo fora intimado quanto ao 

recolhimento das custas necessárias para tal procedimento.

Ademais, às fls. 129 manifesta-se o autor, requerendo o prazo de 20 dias, 

pra que possa ser possível o pagamento da diligência, o que não conheço, 

posto a ausência de amparo legal para tal pleito. Destaco ainda que já 

transcorreu e muito o prazo pretendido pelo autor.

Desta feita, intimo a instituição financeira, para que no prazo de 15 dias, 

promover ao depósito de diligência no prazo de 15 dias, nos termos do 

Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento 

de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, concluso para extinção por 

manifesto desinteresse, ante o AR de fls. 126.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796643 Nr: 2998-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOLCE - ME, JOSE CARLOS 

DOLCE

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

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que até a presente data, os executados não foram 

localizados para citação, razão pela qual procedi nova pesquisa na DRF, 

considerando a informação do Meirinho às fls.51.

Assim, expeça-se carta precatória para citação a ser cumprida na RUA 

FERNANDO CORREA 865 CENTRO CHAPADA DOS GUIMARÃES, razão 

pela qual intimo o credor para depositar as custas de distribuição e 

diligência do Meirinho a ser efetuada naquela Comarca no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção.

RESTANDO INFRUTÍFERA, proceda-se como abaixo segue:

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia dos executados, 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.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 155278 Nr: 9199-04.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETO, LUIZ 

ANTONIO PINHEIRO DE LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por BANCO BRADESCO S/A 

em face de TEÓCLES ANTUNES MACIEL NETTO e LUIZ ANTONIO PINHEIRO 

DE LACERDA, todos qualificados nos autos em referência, 

consubstanciado no Contrato n. 382/0306845-5 de 18/03/1994.

Do cotejo dos autos, observo que às fls. 156/160 o primeiro executado 

apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE objetivando o decreto da 

prescrição intercorrente, sendo o pleito refutado pela instituição financeira 

às fls. 163/166.

Constato, ainda, que neste caderno processual ocorreu a arrematação de 

50% do imóvel denominado “Biondo”, área de 11.468 m, registrado sob o 

n. 13.331 – 2º Ofício desta Capital, que até esta data não foi localizado 

pela instituição financeira.

De tal sorte, considerando as particularidades da situação apresentada, 

por verificar a possibilidade de composição entre as partes, designo o dia 

07 de novembro de 2018, às 16h00 para a realização de audiência de 
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tentativa de conciliação.

Intimo as partes, por meio de publicação desta decisão no DJE, para que 

compareçam na data aprazada, acompanhadas de seus respectivos 

causídicos e munidos de proposta de acordo.

Em cumprimento ao Ofício Circular nº 008/2018/NUPEMEC-PRES, determino 

a inserção destes autos na relação a ser encaminhada ao Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, quanto a 

Semana Nacional da Conciliação.

 No mais, nomeio ao segundo executado Luiz Antonio, citado via edital, o 

DEFENSOR PÚBLICO em atividade no juízo como curador especial, 

intimando-o pessoalmente para os devidos fins, inclusive quanto a 

audiência supra, mediante carga dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 459052 Nr: 28771-33.2010.811.0041

 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): ELOA DE ARRUDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que até a presente data, a executada não foi 

localizada para citação.

Desta feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, 

proceda-se a citação editalícia, 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.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens da devedora passíveis de serem arrestados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito da credora.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem arrestados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 148588 Nr: 3478-71.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA GESSO, 

FRANCISVAL AKERLEY DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, contrarrazoar 

os Embargos de Declaração de fls. 194/195.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1106956 Nr: 13365-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER DA CRUZ OLIVEIRA - ME

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

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, indefiro a alteração do polo ativo da ação pleiteada às 

fls. 65, ante a ausência de comprovação da cessão do contrato que 

ampara esta ação.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens da devedora passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens da executada passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1126203 Nr: 21402-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE PANTANEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUREMA DE FIGUEIREDO, CARMEM CORREA 

FERREIRA, CLENIRA TAVARES LIMA RONDON

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

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro a busca de endereços pleiteada às fls. 83, procedendo por meio do 

sistema Infojud, ocasião em que obtive êxito (extrato em anexo).

Desta feita, intimo o exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, 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).

Após, expeça-se mandado de busca, apreensão e citação ao endereço: 

Rua Feliciano Galdino, Nº 376, Bairro: Porto, nesta cidade.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens das devedoras 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 das executadas passíveis de serem 

arrestados/penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa 

junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Sem prejuízo, intimo a exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

arrestados/penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender 

de direito, no mesmo prazo, tudo sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024254-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY MARRA SPRICIS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024254-84.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: WISLEY MARRA SPRICIS JUNIOR Verificado pela estagiária 

Anne M. 33024 que as custas foram devidamente recolhidas. Vistos. 

Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 

66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 

911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação 

da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário 

fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do 

devedor.” Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o 

desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente 

ao veículo HONDA, modelo NXR 160, placa QBA8235 (demais 

características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de 

rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa 

vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO 

DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca 

e apreensão deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em 

mora ou comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela 

ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS 

RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 

2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da 

integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a 

purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas 

vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso 

Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do 

art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. 

ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 

MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO 

DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 

1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE 

SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do 

DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, 

deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a 

expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. 

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando 

do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja necessidade 

premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, desde que 

certifique de forma circunstanciada, sob pena de responsabilidade do 

múnus que exerce, observando que seu uso sem motivação, será 

considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de 

setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009512-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO LOURENCO FREIRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009512-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: PAULO LOURENCO FREIRE Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. (Paulo Eduardo) Vistos... Não conheço da emenda de 

IDs 13170324, 13170338 e 13170341, já que apesar de o protesto via 

edital ser válido para comprovação da mora este só é admitido depois de 

frustradas as tentativas de notificação pessoal da parte adversa, o que 

não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido a jurisprudência do TJMG: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - 

PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - IRREGULARIDADE - ENDEREÇO 

CONHECIDO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - 

MORA - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO 

FEITO. O que importa para a constituição em mora é a entrega da carta 

pelo Cartório de Títulos e Documentos e o recebimento do aviso no 

endereço do devedor, não se exigindo sua assinatura no referido AR. 

Contudo, se foi lançado protesto do título, por edital, sendo conhecido o 

endereço do devedor, não resta comprovada a efetiva constituição em 

mora do devedor, o que revela a ausência de preenchimento dos 

pressupostos de constituição válida do processo, sendo, desse modo, 

imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: APELAÇÃO CÍVEL. 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS 

PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a notificação 

pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua entrega no 

endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 - A 

notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição em 

mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de notificação 

pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 10045130041945001 MG. 

Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 24/04/2014. Órgão 

Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da Publicação: 

09/05/2014). Desta feita, concedo a autora novo prazo de 15 dias, para 
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que cumpra o que fora determinado na decisão anterior (ID 12773109), 

sob pena de extinção, indeferindo desde já qualquer pretensão que não 

tenha o condão de solucionar a pendência acima, sob pena de aplicação 

da multa do artigo 77 do CPC. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038630-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SMART LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038630-12.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: CONSTRUTORA SMART LTDA - ME Vistos... Recebo a 

emenda a inicial IDs 13142878 e 13142940. Apesar da tentativa de 

notificação frustrada no endereço da construtora, da análise dos autos, 

verifico a existência de endereço de sócio da empresa, o qual ainda não 

foi diligenciado (RUA SAN REMO, Nº 66, BAIRRO JARDIM ITÁLIA), portanto 

ainda não é legitimo o instrumento de protesto juntado. Desta feita, intimo o 

autor para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

documento que comprove a devida constituição em mora da parte 

adversa, sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030861-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RM - REDE MATOGROSSENSE DE COMUNICACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1030861-50.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RM - REDE MATOGROSSENSE DE COMUNICACAO LTDA - 

EPP Vistos.. Apesar dos argumentos do Banco tenho que este não se 

coaduna com a realidade dos processos, até porque, o simples fato de 

interpor a ação em juízo incompetente, não lhe garante direito de interpor 

outra ação, mas sim requerer a remessa dos autos os juízo competente, 

mantendo-se a dúvida se a pretensão não era a burla do juiz natural. No 

entanto, acolho as afirmações, inclusive quanto a demora deste 

Magistrado em analisar a inicial, que normalmente ocorre nos casos em 

que as custas não foram regularmente recolhidas, esperando que a parte 

o faça independentemente de intimação, já que se trata de medida 

imprescindível para apreciação do conteúdo da exordial, o que também 

não é razão para ingresso de outra, cujo pensamento foge dos princípios 

da lealdade processual e, de consequência determino o encaminhamento 

dos autos ao arquivo, com as anotações devidas, salientando, que em 

caso de repetição desse comportamento dará azo às medidas 

anteriormente anunciadas. CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032098-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T A ALVES NUNES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032098-22.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: T A ALVES NUNES & CIA LTDA - ME (Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Recebo a emenda a inicial 

IDs: 10685167, 10685194 e 10685203. Da análise dos autos, verifica-se a 

ausência de recolhimento da diligencia para o senhor oficial de justiça. 

Desta feita, intimo o requerente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 02/2017 – CGJ, que implantou o 

projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos 

oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT. Senão vejamos: Art. 4º A 

guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo NISSAN 

FRONTIER, placa: JZU-5925 (demais características na inicial), posto que 

regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de 

busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. 

REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO 

REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão deverá 

ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou comprovado 

o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos para a 

concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - 

Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 

1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 

ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 
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salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DA 

REQUERIDA, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Por ora indefiro o pleito de expedição de ofícios ao DETRAN e a Secretaria 

de Estado de Fazenda. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso 

haja necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o 

faça, desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 31 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010253-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERMINIA DOS SANTOS CONCEICAO - ME (EXECUTADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERMINIA DOS SANTOS CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010253-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: ERMINIA DOS SANTOS CONCEICAO - ME, ERMINIA DOS 

SANTOS CONCEICAO Vistos etc. Ante o requerimento Id. 14132957, 

procedo a tentativa de penhora “on line”, via convênio BACENJUD. Quanto 

ao pleito, faço constar 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 não logrou êxito. Desta 

sorte, intimo o exequente para que se manifeste acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção. No mais, proceda-se a vinculação destes 

autos aos Embargos à Execução n. 1017681-64.2017.811.0041, para que 

tramitem simultaneamente. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 06 de setembro de 

2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022607-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILO CARLOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022607-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: CILO CARLOS PEREIRA (Verifiquei que as custas iniciais 

foram recolhidas. Paulo) Vistos... Tenho que o contrato acostado 

preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, 

nos moldes do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de 

liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, 

senão vejamos: “Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá 

requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que 

comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante 

de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado 

pela parte ré na quitação do débito, referente a motocicleta HONDA CG 

160 FAN, chassi: 9C2KC2200HR048187 (demais características na inicial), 

posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da 

liminar de busca e apreensão pleiteada. Nessa vertente: “BUSCA E 

APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR. 

DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A liminar de busca e apreensão 

deverá ser concedida, sempre que constituído o devedor em mora ou 

comprovado o inadimplemento do devedor. 2 - Presentes os requisitos 

para a concessão da liminar de busca e apreensão, deve ela ser 

concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO CV 

Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES 

VIEIRA) Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2º do art. 3º 

do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da 

dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, 

mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, 

conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de 

Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: 

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. 

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos 

firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo 

de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e 

apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os 

valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 

2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.418.593 - 

MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). 

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, 

no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser 

interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa 

possibilidade de purgação da mora na sua integralidade. Porquanto, 

imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do 

cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, 
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ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, 

salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar 

a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se de medida necessária ao 

se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição 

financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos 

verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à 

CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela 

parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÕES DA LEI N. 

10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - PERMANÊNCIA DO 

VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor purgar a mora na ação 

de busca e apreensão, dando continuidade ao contrato de alienação 

fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida oportunidade elencada 

pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a permanência do mesmo 

na Comarca tão-somente até o término do prazo para a purgação da mora 

é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o pagamento, caberá à 

instituição financeira proceder à restituição do bem.- É necessário que a 

função judiciária garanta às partes o direito de ter menos custos nos 

procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e o imediato 

deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em custo de 

fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a parte opte 

pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e 

determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de 

compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO PRAZO DE 

CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO DO 

REQUERIDO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de 

desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de 

conservação. Após, cite-se a parte requerida para a purgação da mora no 

prazo de 05 dias, QUANTO ÀS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, 

ATUALIZADAS EM CONFORMIDADE COM OS ENCARGOS MORATÓRIOS 

CONTRATUAIS, ou apresentar defesa no prazo de 15 dias da execução 

da liminar, tudo nos moldes dos §§ 2º e 3º do art. 3º do DL 911/69, dada 

pela Lei 13043/14. Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC, 

“Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e 

penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as 

houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste 

artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”. 

Observando-se o comprovante de diligência contido nos IDs 14406730 e 

14406746. Por fim, profiro ao Senhor Oficial de Justiça, caso haja 

necessidade premente de arrombamento e reforço policial, que o faça, 

desde que certifique de forma circunstanciada, sob pena de 

responsabilidade do múnus que exerce, observando que seu uso sem 

motivação, será considerado como falta funcional. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 28 de agosto de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027607-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCELO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1027607-35.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOSE MARCELO 

RODRIGUES Verifiquei que as custas iniciais foram recolhidas. (Paulo 

Eduardo) Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 14982715, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro 

os pedidos de baixa de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como o de intimação do Sr. Oficial de Justiça para devolução do 

mandado, uma vez que inexistem determinações judiciais nesse sentido. 

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas 

devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 11 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022367-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINET MARTINS SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022367-65.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDINET MARTINS 

SIQUEIRA Vistos... Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do 

CPC/2015, extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, quando o 

autor desistir da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Assim, 

ante o pleito constante no ID 14878103, JULGO e DECLARO EXTINTA esta 

Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo supracitado. Indefiro o 

pedido de desbloqueio judicial do veiculo, já que inexiste determinação 

neste sentido. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 6 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023608-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI (ADVOGADO(A))

AGREIDACIL REVELES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

PANSERV PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023608-45.2016.8.11.0041. REQUERENTE: AGREIDACIL 

REVELES COSTA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., PANSERV PRESTADORA DE 

SERVICOS LTDA, BANCO BMG, BANCO DAYCOVAL S/A Trata-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ajuizada por 

AGREDACIL REVELES COSTA em face de BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A 

e BANCO DAYCOVAL S/A, todos qualificados nos autos em referência, 

relatando a autora que firmou diversos contratos de empréstimo 

consignado com os requeridos, contudo mensalmente são descontados 

valores cuja soma acarretam na lesão à sua subsistência mínima, razão 

pela qual, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, 

princípio do mínimo para a subsistência e dignidade da pessoa humana, e 

dada a natureza alimentar do salário, pugna em sede de liminar a limitação 

dos descontos em 30% de sua renda mensal e, ao final, a procedência da 

ação, com a confirmação da liminar e o recebimento de indenização por 

danos morais em R$ 30.000,00, a inversão do ônus da prova, a 

concessão das benesses da assistência judiciária e a condenação da 

parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 880,00 e acostou os 
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documentos Id. 4493275 a 4493458. Na decisão Id. 9573602 foram 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, concedida a 

assistência judiciária e fixada a inversão do ônus da prova. BANCO PAN 

S/A foi citado no Id. 9887725 e em contestação Id. 10212176 aventou em 

preliminar a ilegitimidade passiva ante o órgão pagador e, a falta de 

interesse de agir. No mérito, afirma que adquiriu parte da carta de crédito 

do Banco Cruzeiro do Sul S/A, quanto aos contratos n. 703885757-4, 

704521221-9, 706766006-3 e 710463230-7; asseverando a regularidade 

da contratação, em vista de a existência de margem consignável, não 

havendo falha na prestação de serviço, sem ensejo na inversão do ônus 

da prova, tampouco em dano moral, não caracterizado, e ainda que, no 

caso de condenação, o arbitramento de honorários advocatícios deve se 

dar em patamar mínimo. Ao final, pugna pela improcedência da ação. 

BANCO DO BRASIL S/A foi citado no Id. 9887808 e em contestação Id. 

10392187 discorre sobre a legalidade das duas operações vigentes entre 

as partes, sendo que a antecipação do 13º salário não possui 

mensalidades, já que o pagamento se dá em única parcela; afirma a 

impossibilidade de modificar o que foi expressamente firmado entre as 

partes e , ao final, pugna pela improcedência da ação, condenando a parte 

adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. BANCO DAYCOVAL S/A 

foi citado no Id. 9887568 e em contestação Id. 10712390 aventou em 

preliminar a ratificação tácita do negócio jurídico, não podendo o Banco 

ser penalizado por desorganização financeira da autora. No mérito, 

discorre sobre o contrato de cartão de crédito vigente de n. 

52-0020628/15 aduz que à época da negociação havia margem 

consignável, sendo legal a contratação, não ensejando na revisão de 

cláusulas ou redução das parcelas, não se falando em repetição do 

indébito, tampouco em dano moral ou inversão do ônus da prova, havendo 

de se cominar à parte autora as penas por litigar de má-fé. Ao final, 

pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos 

ônus decorrentes da sucumbência. BANCO BMG S/A foi citado no Id. 

11473846 e em contestação Id. 12163118 aventou em preliminar a sua 

ilegitimidade passiva e pleiteou pela suspensão do feito até o julgamento 

do Recurso Repetitivo n. 32321-30.2016.8.19.0000. No mérito, assevera 

que o contrato foi firmado na expressão da autonomia da vontade, 

possuindo a autora ciência de seus valores e parcelas; pondera a 

respeito da impossibilidade de revisão contratual e do descabimento da 

inversão do ônus da prova, não se falando em dano moral. Ao final, 

pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa aos 

ônus decorrentes da sucumbência. Impugnação à contestação Id. 

13431141 a 13448249. No documento Id. 13002999 foi certificado o 

decurso de prazo sem apresentação de contestação quanto ao Banco 

Bonsucesso. Audiências realizadas (Id. 10460719 e 12231434), sem êxito 

na composição entre as partes, sendo na última aplicada multa de 2% do 

valor da causa ao Banco Bonsucesso e Banco Daycoval, ausentes. É o 

relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Pretende a autora, por meio desta 

ação, a limitação dos descontos efetuados pelos réus em 30% de seus 

rendimentos. Em preliminar, aduziram os réus a ilegitimidade passiva ante o 

órgão pagador, a falta de interesse de agir, a ratificação tácita do negócio 

jurídico, além de a suspensão do feito até o julgamento do Recurso 

Repetitivo n. 32321-30.2016.8.19.0000. Concernente ao interesse 

processual, mister se faz trazer a baila a lição de Alexandre Freitas 

Câmara, na obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. 1, 9ª Edição, 

revista e atualizada, Editora Lumen Juris, p. 126, segundo o qual “O 

interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem 

com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio 

‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento pleiteado’. 

Fala-se, assim, em ‘interesse-necessidade’ e em ‘interesse-adequação’. A 

ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica 

ausência do próprio interesse de agir.” Também a respeito do assunto, 

ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Gonçalves Nery (Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante e 

legislação em vigor, 7ª edição, art. 267, nota 13): "Existe interesse 

processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma 

utilidade do ponto de vista prático. [...] movendo a ação errada ou 

utilizando-se de procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe 

será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a 

inexistência de interesse processual". No caso em apreço, por objetivar a 

autora a redução dos descontos efetuados em sua folha de pagamento, 

decorrentes dos contratos firmados com os réus, legitimada a sua 

pretensão, cabendo o ingresso em juízo para a obtenção da tutela 

pretendida, não se olvidando, ainda, o princípio constitucional da 

inafastabilidade de jurisdição ou de amplo acesso ao Poder Judiciário, de 

modo que não se fala em ratificação tácita do negócio. Não há o que se 

discutir quanto à legitimidade das instituições financeiras, já que são 

estas, e não a entidade pagadora, quem firmam os contratos que dão azo 

aos descontos rechaçados pelo consumidor, sendo manifesta a 

regularidade da inserções de tais Bancos no polo passivo do feito em tela. 

Faço constar que, não obstante a busca no site do Colendo STJ quanto ao 

Recurso Repetitivo n. 32321-30.2016.8.19.0000, tenho que se trata de 

Recurso perante o Rio de Janeiro, sem vinculação aos demais Tribunais. 

No mais, destaco que está inserido na Constituição Federal de 1988, entre 

as garantias fundamentais, dispositivo que assegura a intervenção do 

Poder Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito da parte 

(art. 5º, inciso XXXV – princípio da inafastabilidade de jurisdição ou de 

amplo acesso ao Poder Judiciário), reforçada pelo art. 51 da Lei 

Consumerista. Apesar de permanecer vigente o princípio da força 

obrigatória dos contratos - "pacta sunt servanda" -, este é redimensionado 

quando se constata a abusividade ou onerosidade excessiva, autorizando 

a revisão contratual. Ademais, é inconteste a incidência do CDC sobre as 

relações entre consumidores e instituições financeiras, conforme 

pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça com a emissão da Súmula n.º 

297, que dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”, não havendo recurso à decisão interlocutória Id. 

9573602 que firmou a sua incidência e fixou a inversão do ônus da prova. 

Em face de os princípios do Direito do Consumidor e considerando-se que 

a instituição bancária é prestadora de serviços, não há o que se discutir 

no tocante à possibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas, em 

contrato de adesão, que possam ser consideradas iníquas e abusivas, 

colocando a consumidora em desvantagem exagerada ou que seja 

incompatível com os princípios da boa-fé e da equidade (art. 51, IV, CDC), 

hoje consagrados no Código Civil Brasileiro, além de o princípio da função 

social dos contratos. Feitas essas ressalvas, AFASTO as preliminares. No 

mérito, destaco que em juízo de cognição sumária, foram indeferidos os 

pedidos formulados em tutela antecipada, sem recurso pela parte, nos 

seguintes termos (Id. 9573602): “Trata-se de Ação Revisional de 

Empréstimo Consignado ajuizada por AGREDACIL REVELES COSTA em 

face de BANCO BONSUCESSO S/A E OUTROS, objetivando a requerente 

a concessão de liminar para que a parte ré se abstenha de proceder 

desconto em sua conta salário em valor superior a 30% de seu 

rendimento. Do cotejo dos autos, mister se faz considerar que a lei que 

regulamenta o pedido da requerente, de limitação dos descontos em 30%, 

trata de contratos vinculados à folha de pagamento, na esteira do que 

dispõe o Decreto n. 6.386/08 que regulamenta o artigo 45 da Lei 8.112/90, 

bem assim ante o contido no Decreto Estadual n. 1.306/2008, não 

abrangendo os pactos lavrados para desconto em sua conta bancária 

que, consoante se infere dos extratos coligidos com a inicial, não se trata 

de conta-salário, mas sim conta corrente. Cabe ainda considerar que, 

conforme dispõe o inciso III do art. 9º do Decreto Estadual n. 3008/2010, 

aos contratos de cartão de crédito é possível a consignação em 15% dos 

proventos do servidor público (sendo que cada operadora de cartão não 

pode ultrapassar a margem de 10%), não concorrendo com o limite de 

30% fixado às consignações facultativas. No caso em tela, observo dos 

demonstrativos de folha de pagamento que, separando a margem de 15% 

às consignações atinentes aos contratos de cartão de crédito, não se 

verifica que as instituições financeiras ora rés vem ultrapassando o limite 

legal. Outrossim, tenho que o posicionamento diverso, S.M.J., vem a dar 

causa a enriquecimento indevido da parte que recebe diversos valores, de 

forma consciente e livre de qualquer coerção, perseguindo, empós, o 

amparo da justiça, para limitação dos desconto em 30%, sem apresentar 

outra forma de quitar seus débitos. Nesse sentido, o posicionamento 

firmado pela E. Corte de Justiça deste Estado: [...] Posto isso, INDEFIRO o 

pedido formulado em tutela de urgência.” Com relação à matéria em 

debate, faço constar que, conforme a legislação pertinente, o Decreto n. 

6.386/08, que regulamenta o art. 45 da Lei n. 8.112/90 (Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos), possui o seguinte teor: “Art. 45. Salvo por 

imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a 

remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do 

servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de 

terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma 

definida em regulamento.” Para regulamentar esse dispositivo, foi 
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publicado o Decreto 4.961/04, revogado pelo Decreto 6.386/08. Neste, 

resta no art. 4º quais as consignações facultativas: “Art. 4º. São 

consignações facultativas, na seguinte ordem de prioridade: I - 

contribuição para serviço de saúde prestado diretamente por órgão 

público federal, ou para plano de saúde prestado mediante celebração de 

convênio ou contrato com a União, por operadora ou entidade aberta ou 

fechada; II - co-participação para plano de saúde de entidade aberta ou 

fechada ou de autogestão patrocinada; III - mensalidade relativa a seguro 

de vida originária de empresa de seguro; IV - pensão alimentícia voluntária, 

consignada em favor de dependente indicado no assentamento funcional 

do servidor; V - contribuição em favor de fundação instituída com a 

finalidade de prestação de serviços a servidores públicos ou em favor de 

associação constituída exclusivamente por servidores públicos ativos, 

inativos ou pensionistas e que tenha por objeto social a representação ou 

prestação de serviços a seus membros; VI - contribuição ou 

integralização de quota-parte em favor de cooperativas constituídas por 

servidores públicos, na forma da lei, com a finalidade de prestar serviços 

a seus cooperados; VII - contribuição ou mensalidade para plano de 

previdência complementar, excetuados os casos previstos nos incisos VIII 

e IX do art. 3o; VIII - prestação referente a empréstimo concedido por 

cooperativas de crédito constituídas, na forma da lei, com a finalidade de 

prestar serviços financeiros a seus cooperados; IX - prestação referente 

a empréstimo ou financiamento concedidos por entidades bancárias, 

caixas econômicas ou entidades integrantes do Sistema Financeiro da 

Habitação; e X - prestação referente a empréstimo ou financiamento 

concedido por entidade aberta ou fechada de previdência privada. 

Parágrafo único. Para os efeitos do inciso V do caput, considerar-se-á 

associação constituída exclusivamente por servidores públicos as que 

também mantenham, em seus quadros, membros que sejam dependentes 

de servidores públicos ativos, inativos ou pensionistas e as que possuam 

sócios a título honorífico, ainda que sem vínculo com o serviço público.” Já 

no art. 8º do mesmo Decreto, está expresso, quanto à limitação das 

consignações facultativas a serem efetuados nos vencimentos do 

servidor público, que: “Art. 8º A soma mensal das consignações 

facultativas de cada consignado não excederá a trinta por cento da 

respectiva remuneração, excluído do cálculo o valor pago a título de 

contribuição para serviços de saúde patrocinados por órgãos ou 

entidades públicas, na forma prevista nos incisos I e II do art. 4o. § 1o Para 

os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se a remuneração a que 

se refere o caput a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter 

individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à 

natureza ou ao local de trabalho e a prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, 

de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - 

diárias; II - ajuda-de-custo; III - indenização da despesa do transporte 

quando o servidor, em caráter permanente, for mandado servir em nova 

sede; IV - salário-família; V - gratificação natalina; VI - auxílio-natalidade; 

VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias; IX - adicional pela prestação 

de serviço extraordinário; X - adicional noturno; XI - adicional de 

insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; e XII - qualquer 

outro auxílio ou adicional estabelecido por lei e que tenha caráter 

indenizatório.” Deste modo, conforme a legislação aplicável ao caso em 

baila, a soma mensal das consignações facultativas, elencadas no art. 4º 

do Decreto 6.386/08, não pode exceder a soma de 30% da remuneração 

da requerente (limite também reafirmado pela Lei n.10.953/04), atendido, 

nesse sentido, o rol do § 1º do art. 8º. No caso em tela, do exame da 

documentação encartada com a inicial, especialmente o comprovante de 

pagamento Id. 4493446 a 4493458, é possível verificar que é respeitado o 

limite de 30% disposto em lei para as consignações facultativas. Isso 

porque, aliada a legislação elencada, dispõe o inciso III do art. 9º do 

Decreto Estadual n. 3008/2010 que, não concorrendo com essa limitação 

de 30% destinada às operações de crédito com os Bancos, aos contratos 

de cartão de crédito é possível a consignação em 15% dos proventos do 

servidor público (sendo que cada operadora de cartão não pode 

ultrapassar a margem de 10%), senão vejamos: “Art. 9º As consignações 

facultativas em folha de pagamento, que não poderão ultrapassar o 

parcelamento de 72 (setenta e dois) meses, terão os seguintes 

percentuais de remuneração líquida do servidor: I - as realizadas pelas 

instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas 

cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços 

sociais autônomos, pelas pessoas jurídicas do comércio varejista, pelas 

seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão 

de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento); II – as 

realizadas pelas entidades de classes de servidores e que digam respeito 

única e exclusivamente a mensalidades instituídas para o seu custeio 

poderão atingir o limite de 10% (dez por cento), não concorrendo com o 

limite definido no inciso anterior; III – as realizadas pelas entidades 

administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o 

limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para 

cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar 

o percentual de 10% (dez por cento), concorrendo com o limite definido no 

inciso II;” Assim, tem-se que no caso em apreço a soma dos descontos 

perpetrados pelas instituições financeiras não alcança 30% de tal 

montante e, com relação aos débitos inerentes aos cartões de crédito, não 

ultrapassou o limite de 15%. Ademais, como bem delineado na decisão 

interlocutória Id. 9573602, os descontos efetuados são lançados na conta 

bancária, enquanto a lei não especifica tal alcance - limitação em 30% - 

salientando que não se trata de conta salário, ou seja, daquelas em que há 

apenas o crédito salarial é permitido três saques, sem uso de cheques e 

cartão de crédito, conforme dispõe a legislação dessa modalidade de 

conta. Nesse sentido, o elucidativo acórdão proferido pelo STJ, sob a 

relatoria do i. Ministro Luis Felipe Salomão, como se infere da ementa que 

segue: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E 

DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR 

ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO 

MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO 

RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO 

CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra 

legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao 

consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais 

vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. 

O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à 

dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos 

compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a 

autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade 

absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação 

contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o 

cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com 

terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A 

instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do 

cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os 

recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo 

próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, 

por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais 

acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o 

consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, 

como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, 

boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. 

Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de 

conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi 

espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - 

conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com 

terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao 

recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em 

folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção 

da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para 

a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora 

da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se 

extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações 

estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com 

medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou 

sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, 

propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de 

novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no 

ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou 

sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, 

que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias 

ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido 

oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à 

amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do 

saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, 

como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se 

compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. 

O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito 
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Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 

313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação 

diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta 

pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no 

comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até 

mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem 

comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado 

prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) 

Também nessa vertente, o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de nosso Estado, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE 

DANOS C/C LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

IMPROCEDÊNCIA – LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30% DOS 

RENDIMENTOS DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – LIVRE CONTRATAÇÃO 

– DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE – MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PERMISSIVO LEGAL – DANO 

MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO. O limite de desconto da 

parcela em 30% do salário do devedor é aplicado apenas aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com 

desconto em conta corrente. Se nenhum dos contratos celebrados entre 

as partes se deu na modalidade consignado em folha de pagamento, 

descabida a limitação dos descontos em 30% dos seus rendimentos, visto 

que, além de terem sido livremente avençados, na oportunidade o 

correntista tomou ciência dos valores das prestações . O desconto 

automático de todo o salário da recorrente pela instituição financeira não 

caracteriza dano moral a ensejar a pleiteada indenização, se não houve 

qualquer ilicitude ou irregularidade. A ausência de sucumbência na 

decisão de primeiro grau não autoriza o conhecimento do ponto 

questionado por falta de interesse recursal”. (Ap 127823/2016, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017) 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA 

DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE - 

LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS – 

POSSIBILIDADE – EMPRÉSTIMOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE – 

LIVRE CONTRATAÇÃO DO DEVEDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Os descontos realizados em folha de pagamento não 

podem comprometer excessivamente os rendimentos do contratante, sob 

pena de ofender a dignidade da pessoa humana. É possível limitar os 

descontos consignados em folha de pagamento em 30% da remuneração 

líquida do servidor. Precedentes STJ. 2. É de inteira responsabilidade do 

correntista a contratação de empréstimo com débito em conta, ficando sob 

sua responsabilidade a veracidade das informações prestadas no 

momento da contratação”. (TJMT - Ap, 40082/2010, DES. JOÃO FERREIRA 

FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL). Posto isso, outra solução não resta 

senão a improcedência da ação e, como consequência, não há ensejo à 

pretensão de indenização por danos morais, não caracterizados nos 

autos, sendo certa a confirmação da decisão interlocutória Id. 9573602, 

que indeferiu os pleitos firmados em tutela antecipada, não encontrando 

ensejo os argumentos do Banco Daycoval quanto a litigância de má-fé da 

autora. Por fim, destaco que o Banco Bonsucesso e Banco Daycoval, não 

obstante devidamente intimados da audiência Id. 12231434, não 

compareceram em juízo na data aprazada, sendo na oportunidade fixada 

multa de 2% do valor da causa, devidamente atualizada, a ser revertida 

em favor do Estado. Quanto ao ponto, destaco que, ao tratar da audiência 

de conciliação ou mediação, dispõe o art. 334 do CPC: “Art. 334. Se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser 

citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. § 1o O 

conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na 

audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto neste 

Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária. § 2o 

Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, 

não podendo exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira 

sessão, desde que necessárias à composição das partes. § 3o A 

intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado. § 4o A audiência não será realizada: I - se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual; II 

- quando não se admitir a autocomposição. § 5o O autor deverá indicar, na 

petição inicial, seu desinteresse na autocomposição, e o réu deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. § 6o Havendo litisconsórcio, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes. § 7o A audiência de conciliação ou de mediação pode 

realizar-se por meio eletrônico, nos termos da lei. § 8o O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado. § 9o As partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração 

específica, com poderes para negociar e transigir. § 11. A 

autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. 

§ 12. A pauta das audiências de conciliação ou de mediação será 

organizada de modo a respeitar o intervalo mínimo de 20 (vinte) minutos 

entre o início de uma e o início da seguinte.” Da literalidade de seu 

dispositivo, extrai-se que o hodierno Código de Processo Civil compeliu as 

partes ao comparecimento da audiência, posto que o ato não se realiza 

apenas no caso de manifestação expressa de ambos os polos, o que não 

ocorreu no feito em tela, já que as instituições financeiras ausentes não 

apresentaram pedido expresso para não realização, tampouco em 

momento posterior justificou a sua falta, motivando a cominação da multa 

em comento. Isso porque, na forma disposta, o legislador optou por tornar 

a audiência de mediação ou conciliação obrigatória. Só não será realizada 

se o direito em debate não admitir autocomposição, ou se ambas as 

partes, expressamente, declinarem desinteresse (art. 334, § 4º, CPC). O 

Novo CPC impôs a multa supramencionada posto que a base do Digesto 

Processual é a conciliação, lançando o legislador mão de uma nova 

sistemática, na qual a esta (conciliação) passou a ser um ato primordial 

para o início da lide, criando inclusive diversas figuras para esse 

desiderato - conciliador, mediador ou o próprio juiz, dando relevância à 

justiça e aos partícipes, considerados colaboradores de um mesmo 

interesse, qual seja, a rápida solução da lide pela composição. Essa 

alteração visa à simplificação dos processos, com uma possível resolução 

mais célere dos conflitos e o equilíbrio entre as partes, que poderão 

chegar a um consenso logo no início da demanda judicial. Com relação à 

multa, tenho que esta possui o intuito de evitar o esvaziamento da 

audiência como instituto e, ao mesmo tempo, punir a parte que ignora a 

designação do ato processual e a mobilização de todo um aparato visando 

à composição das partes, que podem se fazer representar por pessoa 

com poderes para transigir (artigo 334, § 10, CPC). Ademais, vislumbra-se 

que a multa não confere lucro à parte adversa, por ser o Estado e/ou 

União o seu destinatário, que coloca à disposição das partes a estrutura 

do Judiciário, somado a outros instrumentos de resolução do conflito, cuja 

falta de interesse não requerida por ambas é mantido o ato e a ausência, 

desrespeito à dignidade da justiça, passível de multa. Portanto, no 

entender deste magistrado, a ausência das partes em audiência resulta 

em ato atentatório a dignidade da justiça, o que somente será afastado, 

COMO BEM ENUMERADO PELO LEGISLADOR, com manifestação 

expressa de ambas as partes em contrário à sua ocorrência, não sendo 

crível que venha valer-se somente de sua negativa como base para 

descumprimento da norma legal. Por fim, consigno que, na forma do § 4º 

do art. 98 do CPC, “A concessão de gratuidade não afasta o dever de o 

beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam 

impostas”. Feitas essas considerações, confirmo em sentença a multa 

imposta na audiência Id. 12231434. Pelo exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 

AGREDACIL REVELES COSTA em face de BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A 

e BANCO DAYCOVAL 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. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2.018. Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
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Processo Número: 1024039-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO LOBIANCO SANTOS (ADVOGADO(A))

RICARDO MANSI VORPICEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1024039-11.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: RICARDO MANSI VORPICEL Trata-se de 

requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial pelo 

Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

13.043/2014, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ ajuizada por 

BANCO BRADESCO S.A em face de RICARDO MANSI VORPICEL, ambos 

qualificados nos autos em referência, objetivando o autor a apreensão de 

um caminhão Scania. Da análise, verifica-se a manifestação do requerido 

de Id. 14608481 em que informa que o processo de origem encontra-se 

atualmente suspenso. No despacho de Id. 14841841 a instituição 

financeira fora intimada a manifestar-se quanto a tal fato, trazendo 

inclusive a demonstração da fase em que se encontra o processo, 

ficando salientado que seu silêncio resultaria na extinção por perda de 

objeto, contudo, apesar de intimado, o autor limitou-se em pugnar pelo 

prosseguimento da ação, sem juntar documento hábeis a comprovar a 

possibilidade de tal pleito. Desta feita, 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 EXTINTO este requerimento avulso de 

Busca e Apreensão de rito especial pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as 

alterações processadas pela Lei n° 10.931/2004, na forma do provimento 

nº 31/2015 do CGJ ajuizado por OMNI CREDITO S/A FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de ALBERTINO HORSTMANN, com base no artigo 

485, inciso IV do CPC. Comunique-se ao juízo de origem e, transitada em 

julgado, em nada requerendo, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025928-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCRECIA MONTES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1025928-97.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCRECIA MONTES 

SOARES Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Vistos. Verifica-se na petição de Id 14286766 

que as partes entabularam acordo com o objetivo de atualizar o contrato. 

Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças proferidas em 

audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do 

pedido". Desta feita, HOMOLOGO o pedido de desistência e de 

consequência JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Após o transito em julgado, arquivem-se os 

autos com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 

12 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008655-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA ANTONIA BENEDITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008655-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: EVA ANTONIA BENEDITA Verificado pela estagiária Anne M. 

33024 que as custas foram devidamente recolhidas. Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-Lei n. 911/69 ajuizada 

por BANCO GMAC S.A em face de EVA ANTONIA BENEDITA. A ação foi 

ajuizada em 04 de abril de 2018. Tem-se que a ré adquiriu um 

financiamento no valor de R$ 50.856,45 para ser restituído ao autor por 

meio de 60 prestações mensais sucessivas tudo mediante contrato de 

cédula de credito bancário-0890677, para aquisição do veículo placas 

OBA-0268. A parte ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o 

pagamento das prestações nº 45 (vencida dia 16/09/2017) Ao analisar a 

notificação extrajudicial enviada no endereço contido no contrato (ID: 

12528507) constata-se que ela retornou com o motivo “outros”, sendo 

inserido pelo funcionário dos correios a informação de que a devedora 

teria “falecido”. Desta feita, procedeu-se a pesquisas no sistema 

ANOREG, com fito de confirmar a informação contida na notificação 

extrajudicial, oportunidade em que, apurou-se a certidão de óbito da 

requerida em 19/08/2017, enquanto a ação foi interposta em 04/04/2018 e 

a tentativa de notificação em 22/12/2017, ou seja, após o falecimento. É o 

relatório. Decido. Da melhor análise do caderno processual, especialmente 

da certidão de óbito em anexo, tem-se que a requerida faleceu aos 

19/08/2017, enquanto o ajuizamento do feito ocorreu aos 04/04/2018, sem 

notificação. Mister salientar, que a substituição processual prevista no 

artigo 110 do CPC, aplica-se apenas quando o falecimento da parte ocorre 

no curso do processo. Desta feita, constatado que o óbito ocorreu antes 

do ingresso da demanda, não há falar na hipótese de substituição 

processual e principalmente constituição em mora. Portanto, constatada a 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do 

processo, a extinção é medida que se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. FALECIMENTO DO 

DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DO AJUIZAMENTO DO FEITO. 

SUBSTITUIÇÃO DE PARTE. DESCABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - Sendo imediata a abertura da herança, 

a substituição processual prevista no art. 43 do CPC apenas tem lugar 

quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo. A 

substituição de parte não se presta à correção de erro do autor na 

indicação da pessoa do réu, mas sim à adequação do polo passivo a 

quando da situação ocorrida após a formação da relação processual. 2 - 

Falecido o Réu antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, diante da ausência de pressuposto 

processual”. (TJMG. Apelação Cível n. 1.0145.13.036561-5/001, 

Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/11/2014, publicação da súmula em 14/11/2014). “AGRAVO 

REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

CABIMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESES DO CAPUT DO 

ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO. MORTE DA 

PARTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE 

SUCESSÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO TJ/AC. AUSÊNCIA DE 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O 

pronunciamento monocrático encontra respaldo no art. 557 do Código de 

Processo Civil, autorizando o relator a negar seguimento a recurso 

inadmissível, prejudicado, improcedente ou em confronto com súmula ou 

jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou dos Tribunais 

Superiores. 2. No caso, a ré/apelada veio a óbito antes do início da 

demanda, sendo inegável, portanto, que a relação processual não foi 

estabelecida corretamente, considerando que a pessoa falecida não tem 

capacidade para estar em juízo, seja como autor ou como réu, sendo 

flagrante a ausência de pressuposto processual. Nesse sentido, não há 

como se aplicar o instituto da substituição processual, uma vez que não 

se trata de ausência superveniente da capacidade processual, eis que a 

ré, já falecida ao tempo do ajuizamento, não tinha capacidade de ser parte. 

Precedentes do TJ/AC. 3. Além da irregularidade constatada relativa à 

ilegitimidade da parte, observa-se também que a comprovação da mora, 

requisito indispensável para o deferimento da busca e apreensão, não 

teve sua regular constituição, eis que a notificação apresentada não foi 
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recebida pela ré, em razão de seu falecimento. 4. Agravo regimental não 

p r o v i d o ” .  ( T J - A C  -  A G R :  0 7 0 5 3 0 4 4 4 2 0 1 4 8 0 1 0 0 0 1  A C 

0705304-44.2014.8.01.0001, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de 

Julgamento: 17/12/2015, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

17/12/2015) “DECISÃO: ACORDAM OS DESEMBARGADORES 

INTEGRANTES DA DÉCIMA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DO PARANÁ, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM NEGAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO 

DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - DEVEDOR FALECIDO ANTES DA 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO 

CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 72 E 369 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VERIFICADA - CREDOR FIDUCIÁRIO QUE 

TINHA CIÊNCIA DO FALECIMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE ANTES DO 

AJUIZAMENTO DA DEMANDA - CITAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR 

PROPOSTA PELOS HERDEIROS - NEGATIVA DO SEGURO ASSINADA POR 

PREPOSTO DO BANCO - MULTA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

constituição formal do devedor em mora, mediante notificação judicial ou 

extrajudicial, é pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão. A notificação realizada depois do falecimento do 

devedor, é tida por inexistente em decorrência da falta de pressuposto 

material para com a sua consolidação. 2 - Resta configurada a litigância de 

má-fé do demandante, já que intentou a presente Ação de Busca e 

Apreensão em face do devedor fiduciante, mesmo tendo plena ciência do 

seu óbito. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1353850-4 - São Mateus do Sul - Rel.: 

Luiz Lopes - Unânime - - J. 29.10.2015)” (TJ-PR - APL: 13538504 PR 

1353850-4 (Acórdão), Relator: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 

29/10/2015, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1710 15/12/2015) 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA EXTINTA 

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA 

PETITA - REJEITADA - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA 

EFETIVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - INAPLICABILIDADE DO ART. 43 DO 

CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da 

mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69. A notificação 

extrajudicial efetivada após o falecimento do devedor fiduciário não se 

revela suficiente para a comprovação da mora, situação que enseja a 

extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. A substituição processual 

do artigo 43 do CPC somente se aplica nas hipóteses de falecimento da 

parte no curso do processo, o que não é o caso, porquanto o óbito 

ocorreu antes da propositura da ação.” (Ap 142020/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

18/11/2015, Publicado no DJE 23/11/2015) Pelo exposto, deve a parte 

procurar os meios judiciais adequados para recebeimento de seu crédito, 

que não dar-se-á por ação de busca e apreensão, diante da ausência de 

notificação válida, assim, o requerimento ID15294804, não encontra 

sustentação jurídica no caso em tela, portanto, por tudo mais, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.

-Lei n. 911/69 ajuizada por BANCO GMAC em face de EVA ANTONIA 

BENEDITA, em razão da ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, embasado no artigo 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 

12 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002516-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOZIMARA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

WAGNER DE LIMA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1002516-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CLEOZIMARA DIAS 

DA SILVA RÉU: BANCO ITAUCARD S/A 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 (ID.13946004), JULGO e DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 12 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030639-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

TACIANA SEGATTO MOREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

SERGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1030639-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. RÉU: SERGIO BRUNO MENDES CURVO GUGELMIN 

Verificado pela estagiaria Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Vistos. Verifica-se na petição de Id 14286766 

que as partes entabularam acordo com o objetivo de encerrar o presente 

litígio. Destaco que, conforme o art. 12, § 2º, inciso I do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "I - as sentenças 

proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência 

liminar do pedido". Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Cobrança, o que faço com 

amparo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Após o transito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033455-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AQUELLE CORREA DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033455-37.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: AQUELLE 

CORREA DE MORAES Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as 

custas foram devidamente recolhidas. 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 ID. 13982322, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto 

ao requerimento de baixa de bloqueio via Sistema Renajud, faço constar 

que não há determinação judicial nesse sentido. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 
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Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010402-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010402-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIS CARLOS DE 

SANTANA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 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 (ID.14786133), JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de setembro de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1023789-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA SILVA BARBOSA (ADVOGADO(A))

CIRCE ANUNCIACAO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023789-12.2017.8.11.0041. AUTOR(A): CIRCE ANUNCIACAO 

DE OLIVEIRA RÉU: BANCO CETELEM S.A. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA c/c CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO c/c INDENIZACÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por CIRCE 

ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA em face de BANCO CETELEM S/A, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando a autora que aos 

14/06/2017, ao verificar seu extrato bancário, foi surpreendida com um 

depósito em sua conta no valor de R$ 5.851,03, posteriormente informada 

ser oriundo do “Banco Cetelem”; que ao entrar em contato com a parte ré 

(Protocolo 599579868, Protocolo 599580819, Protocolo 599580548), 

alegaram tratar-se de um cartão de crédito rotativo nº 

4029-34XX-XXXX-4277, não lhe sendo entregue a cópia do contrato, não 

obstante solicitado. Afirma que, apesar de pleitear pelo cancelamento do 

contrato e o envio de um número de conta do banco para devolução do 

dinheiro, o réu lhe entregou um boleto no valor de R$ 6.020,32 e que, após 

reclamação, por e-mail informaram que mandariam outro boleto com o valor 

correto, o que também não aconteceu, sendo efetuado em seu holerite o 

débito de R$ 208,96 oriundo deste pacto. Diante do alegado, ajuizou esta 

ação objetivando: - a declaração de inexistência da relação contratual 

entre as partes; - em liminar, a autorização para consignação do valor 

disponibilizado em sua conta, com a suspensão dos descontos em seu 

benefício previdenciário; - o recebimento de indenização por danos 

morais; - a inversão do ônus da prova; - a concessão das benesses da 

assistência judiciária; - a condenação da parte adversa ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 46.000,00 e acostou os documentos Id. 9245083 a 9245014. 

Na decisão Id. 10042896 foram deferidos os pedidos formulados em tutela 

antecipada, concedida a assistência judiciária e fixada a inversão do ônus 

da prova. Por meio da petição Id. 16166022 e documentos que seguem, 

comprovou a autora a consignação judicial de R$ 5.851,03. Audiência 

realizada (Id. 13135728), sem êxito na composição entre as partes. O réu 

foi citado (Id. 13039971) e em contestação Id. 13452179 afirma que o 

contrato foi regularmente assinado pela ré, aventou em preliminar a 

decadência do direito de arrependimento, na forma do art. 26 do CDC. No 

mérito, aduz que: - não há de se acolher o pedido de devolução de 

valores, inferior ao saldo em aberto, ante a livre contratação efetuada; - a 

impossibilidade de declaração da inexistência de débito ou a rescisão 

contratual; - a impossibilidade de restituição de qualquer valor ou de 

repetição do indébito; - não estão caracterizados os pressupostos da 

responsabilidade civil, restando desacertada a pretensão de indenização 

por danos morais, contudo, no caso de condenação, seja o valor fixado 

mediante a utilização de parâmetros razoáveis; - a cominação às penas 

por litigância de má-fé, por alterar a verdade dos fatos; - não se aplica a 

inversão do ônus da prova; Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, 

condenando a parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. 

Impugnação à contestação Id. 13956668, argumentando a autora que a 

olho nu é possível constatar a falsidade da assinatura e, caso assim não 

entenda, que seja feita perícia grafotécnica. É o relatório. Decido. Por 

observar que a matéria posta em exame dispensa a produção de outras 

provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Prefacialmente, destaco que não há ensejo à 

discussão acerca do prazo decadencial de 90 dias disposto no art. 26 do 

CDC, visto que a liberação do dinheiro na conta da autora ocorreu aos 

13/06/2017 , quando esta ação foi distribuída em 02/08/2017, ou seja, 

antes do lapso temporal em comento. Circe Anunciação de Oliveira ajuizou 

esta ação objetivando a consignação em pagamento do valor relativo ao 

depósito efetuado pelo réu em sua conta corrente, arguindo a inexistência 

de relação contratual entre as partes, com requerimento de indenização 

por danos morais, enquanto o réu, em contrapartida, afirma a regularidade 

da contratação, livremente assinada pela requerente. Da documentação 

encartada aos autos, observo que a autora comprovou que aos 

13/06/2017, um dia após o crédito relativo à operação firmada com outra 

instituição financeira, foi em sua conta bancária lançado pelo réu o valor 

de R$ 5.851,03. Relata a requerente a sequência dos atos perpetrados a 

partir de então, com a apresentação de três números de protocolo de 

atendimento (Protocolo 599579868, Protocolo 599580819, Protocolo 

599580548); no Id. 9245088, Pág. 1, o envio de e-mail pela parte ré, datado 

de 21/06/2017, alegando o cancelamento do cartão de crédito relacionado 

ao suposto contrato; no Id. 9245088, Pág. 2 e o boleto bancário expedido 

pelo réu no valor de R$ 6.020,32. Em que pese a alegação do autor acerca 

da insuficiência do depósito efetuado, destaco quanto aos pressupostos 

da ação de consignação em pagamento, que o art. 542, I do CPC 

prescreve que "o autor, na petição inicial, requererá o depósito da quantia 

da coisa devida". Sobre o tema, a lição de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio 

Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: "A consignação em 

pagamento é uma das formas de extinção das obrigações (art. 334 do 

Código Civil de 2002). Não só o credor tem o direito de exigir o 

cumprimento da obrigação, como também o devedor tem direito ao 

adimplemento. Ao devedor não interessa, em regra, a cômoda situação de 

ver-se constituído em mora. Quando alguém assume uma obrigação, 

tem-se, como regra geral, que é de seu interesse cumpri-la, na forma e 

tempo pactuados. Por isso, na hipótese de não conseguir que o credor 

aceite o pagamento, cabe ao devedor a ação de consignação em 

pagamento, que tem a precípua função de desobrigá-lo do pacto 

assumido. As hipóteses de cabimento da consignação estão previstas no 

art. 335 do Código Civil de 2002 e são: a) se o credor não puder, ou, sem 

justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na forma 

devida (ou seja, naquelas obrigações em que o devedor deve procurar o 

credor, para efetuar o pagamento, na forma e lugar estipulados no pacto, 

e o credor não pode, ou, sem razão plausível, não aceita receber); b) se o 

credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições 

devidos (valer dizer, nas obrigações em que se pactuou caber ao credor 

buscar o pagamento, no lugar e tempo indicados pelo devedor; c) se o 

credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou 

residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil (casos em que, 

após o pacto, houve alteração no estado ou residência do credor); d) se 

ocorrer dúvida sobre quem legitimamente receber o objeto do pagamento 

(como o crédito é circulável, pode ocorrer de, em sucessivas 

transferências, vários serem os que se intitulam credores, não sabendo o 

devedor a quem deva efetuar o pagamento); e) se a coisa, em que 

consiste o pagamento, vem a ser disputada, tornando incerto seu destino). 

São, pois, circunstâncias em que o devedor, com a intenção de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 166 de 528



desobrigar-se não consegue obter o recebimento, não por vontade sua." 

(Curso Avançado de Processo Civil: processo cautelar e procedimentos 

especiais, vol. 3, São Paulo:RT, 5ª ed., 2004, p. 137-138) No caso em tela, 

consoante firmado na decisão interlocutória Id. 10042896, sem recurso, foi 

deferido à autora o pedido consignatório, imediatamente providenciado 

conforma Id. 10166079 a 10166083. Ainda que tenha o réu manifestado a 

recusa ao montante ofertado pela autora, é certo que, para o acolhimento 

de sua assertiva, deveria em sua resposta apresentar qual o valor 

correto, para o prosseguimento do feito apenas quanto a diferença, na 

forma do parágrafo único do art. 544 do CPC, bem assim o disposto no art. 

545 do mesmo códex, aplicável ao caso em tela, senão vejamos: “Art. 544. 

Na contestação, o réu poderá alegar que: I - não houve recusa ou mora 

em receber a quantia ou a coisa devida; II - foi justa a recusa; III - o 

depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento; IV - o 

depósito não é integral. Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação 

somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. 

Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, 

dentro em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação, cujo 

inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. § 1o No caso do caput, 

poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a 

conseqüente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto 

à parcela controvertida. § 2o A sentença que concluir pela insuficiência do 

depósito determinará, sempre que possível, o montante devido, e, neste 

caso, valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o 

cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessária.” 

Considerando que nesta ação o réu não apresentou qual o valor a ser 

consignado, não havendo no contrato esta especificação, tenho como 

escorreito o valor depositado pela autora, qual seja, o mesmo do depósito. 

Assim, levando-se em conta que a ação consignatória se destina à 

obtenção de quitação por aquele que, sendo devedor, se encontra 

impedido de, validamente, efetuar o pagamento, é certa a procedência da 

ação quanto a este requerimento. No que tange ao dano moral, tenho que 

se mostram suficientes as provas coligidas aos autos, já que, ainda que o 

réu alegue a livre contratação, o documento Id. 9245088 – Pág. 1, 

demonstra que poucos dias após a liberação do dinheiro na conta da 

autora, considerou cancelado o contrato. Demais disso, a autora exibiu os 

protocolos de atendimento concernente as reclamações noticiadas, o que 

não foi impugnado pela instituição financeira, tampouco exibido o teor de 

tais contatos, ônus probatório de sua incumbência. De tal sorte, não há 

ensejo ao acolhimento do pleito, firmado pela autora, de realização de 

perícia grafotécnica, posto que com o cancelamento do pacto, competia à 

autora efetuar a devolução do valor depositado em sua conta, o que não 

foi possibilitado pelo réu. Desta feita, revela-se manifesta a caracterização 

dos danos morais, notadamente em se tratando de relação consumerista, 

consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e por ser a 

responsabilidade contratual do Banco objetiva, nos termos do art. 14 do 

CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos 

causados por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 

Assim o disposto no art. 14 do CDC: “Art. 14. 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.” Os requisitos para a configuração da 

responsabilidade são a falha na prestação do serviço, que se deu 

mediante o ato ilícito perpetrado ao apresentar óbices à restituição de 

valores e o patente dano provocado, quanto a continuidade dos 

descontos efetuados em seu benefício previdenciário. resta evidenciado 

que o ato em exame caracteriza dano in re ipsa, o qual se presume, 

prescindindo de prova quanto ao prejuízo concreto, notadamente por ser 

notório os funestos dissabores advindos de tal ato, capaz de abalar a 

estrutura psíquica e emocional do homem médio. Sobre o conceito, Carlos 

Roberto Gonçalves leciona que: "o dano moral direto consiste na lesão a 

um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade (como a vida, a 

integridade corporal, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os 

sentimentos afetivos, a própria imagem). O dano moral indireto consiste na 

lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos 

patrimoniais, que produz um menoscabo a um bem extrapatrimonial, ou 

melhor, é aquele que prova prejuízo a qualquer interesse não patrimonial, 

devido a uma lesão a um bem patrimonial da vítima. Deriva, portanto, do 

fato lesivo a um interesse patrimonial". (Carlos Roberto Gonçalves. 

Responsabilidade civil. 8ª ed. rev. de acordo com o novo código civil. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 549 No ensinamento de Sérgio Cavalieri Filho 

tem-se, igualmente, a compreensão da desnecessidade de prova, quando 

se trata de dano moral puro (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 

2ª tiragem, 2004, p. 100): “...por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em 

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 

próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum”. Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, 

fixando ao réu o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano 

in re ipsa e o ato praticado, que ultrapassou o “mero aborrecimento”. 

Quanto ao valor da indenização do dano moral, a doutrina e jurisprudência 

atual orientam que este deve ser arbitrado com razoabilidade e bom 

senso, levando-se em conta a capacidade econômica das partes e às 

peculiaridades de cada caso, não podendo servir como fonte de 

enriquecimento ilícito ou, por outro cariz, ser de valor irrisório à parte 

contrária, ao ponto de não surtir qualquer efeito. Em se tratando de ação 

de indenização em que o valor pedido na inicial é meramente estimativo, já 

que sua fixação é relegada ao prudente arbítrio do juiz, em face das 

orientações acima esposadas, impõe-se que esta se dê por arbitramento. 

Assim, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, compõe indenização razoável 

e satisfatória ao dano provocado. Como consequência da declaração de 

inexistência de débito, compete ao réu a restituição dos valores 

consignados do benefício previdenciário da autora. Pelo exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados por CIRCE ANUNCIAÇÃO DE OLIVEIRA em face de 

BANCO CETELEM S/A, para declarar a inexistência da relação contratual 

entre as partes, dando por satisfeito o valor consignado nestes autos e 

condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que 

arbitro em R$ 5.000,00 corrigido com juros de mora de 1% ao mês, 

computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção 

monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), com a 

confirmação da tutela antecipada concedida. Por ter a autora decaído de 

menor parte, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. Intimo 

o réu para apresentar seus dados bancários para liberação do valor 

incontroverso depositado nesta ação. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas devidas. 

P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2.018. Dr. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1022480-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO BRAZ MENDONCA PEREIRA (AUTOR(A))

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1022480-87.2016.8.11.0041. AUTOR: EMILIO BRAZ MENDONCA 

PEREIRA RÉU: BANCO BRADESCO SA Trata-se de AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por EMÍLIO BRAS 

MENDONÇA PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S.A, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando o autor que aos 

21/11/2016 foi notificado para purgar a mora quanto ao contrato de 

financiamento imobiliário n. 000754951-2, contudo o Cartório se negou a 

receber o valor, o mesmo ocorrendo na instituição financeira. Posto isso, 

ajuizou esta ação objetivando liminarmente a autorização para 

consignação do valor de R$ 8.546,43, referente a purgação de mora do 
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valor inadimplido no contrato de financiamento imobiliário firmado com a 

Instituição Financeira, ora requerida, vedando-se a anotação em 

cadastros de inadimplentes, a concessão das benesses da assistência 

judiciária e a condenação da parte adversa ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 

8.546,43 e acostou os documentos Id. 4352674 a 4352751. Na decisão Id. 

4717412 foi deferido o pedido consignatório do valor de R$8.546,43, 

posição em 18/04/2016, acrescido das demais vencidas, devidamente 

corrigidas e/ou demonstre que já foram quitadas, no prazo de 05 dias 

autorizando, após essa a consignação das prestações vincendas, na 

data do vencimento, sob pena de cassação da liminar e extinção. O réu foi 

citado (Id. 8296264) e em contestação Id. 8857337 aduz que a parte 

autora tinha plena ciência dos termos do contrato e de sua mora, contudo 

optaram por ajuizar esta ação quando o imóvel já havia sido consolidado, 

em afronta à boa-fé, havendo de prevalecer o princípio “pacta sunt 

servanda” e o da segurança jurídica, por se tratar de ato jurídico perfeito. 

Afirma a insuficiência do valor apresentado, a legalidade da consolidação 

da propriedade, e que o débito atual é de R$ 287.299,75 mais emolumentos 

de aproximadamente R$ 4.005,84, para quitar a integralidade da dívida, em 

cumprimento aos procedimentos de retomada do imóvel, não se falando 

em manutenção da parte autora no bem imóvel. Ao final, pleiteia pela 

improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 

decorrentes da sucumbência. Desta decisão Id. 4717412 foi pelo réu 

interposto o recurso de Agravo de Inst rumento n . 

1007230-06.2017.811.0000, que teve indeferida a tutela antecipada 

recursal (Id. 9097244). Todavia, por não ter o autor efetuado a 

comprovação da consignação judicial autorizada, por meio da decisão Id. 

9098493 foi revogada a liminar e, de conseguinte, negado seguimento ao 

recurso (Id. 9670517). No documento Id. 13986199 foi certificado o 

decurso de prazo sem apresentação de impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, I, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Cumpre ressalvar que, por 

possuir a ação de consignação em pagamento o intuito de liberação da 

parte devedora, em face de débito injustamente recusado pelo credor em 

receber, para o seu processamento são necessários, além dos requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC aplicável à espécie, deve o autor requerer o 

depósito da quantia ou coisa devida, a ser efetivado no prazo de cinco 

dias. Deste modo, a falta de consignação, na forma pleiteada na inicial e 

autorizada judicialmente no Id. 4717412, impõe a extinção do processo 

sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e 

de seu desenvolvimento, eis que não cumprido o ato almejado, na forma 

do art. 542, paragrafo único do CPC. Isso porque, além de não ter o 

requerente acostado nenhum comprovante de depósito nos autos, ônus 

probatório de sua competência, há de se ter em vista que em consulta ao 

extrato do setor de Depósitos Judiciais, consta a informação de 

inexistência de valor vinculado a este processo. Sobre os pressupostos 

processuais, Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil', 

vol. I, 41ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2004, p. 58) doutrina: "A prestação 

jurisdicional para ser posta à disposição da parte, além das condições da 

ação, subordina-se ao estabelecimento válido da relação processual, que 

só será efetivo quando se observarem certos requisitos formais e 

materiais, que recebem, doutrinariamente, a denominação de 

pressupostos processuais. (...) Os pressupostos são aquelas exigências 

legais sem cujo atendimento o processo, como relação jurídica, não se 

estabelece ou não se desenvolve validamente. E, em conseqüência, não 

atinge a sentença que deveria apreciar o mérito da causa. São, em suma, 

requisitos jurídicos para a validade e eficácia da relação processual. (...) 

Os pressupostos, portanto, são dados reclamados para análise de 

viabilidade do exercício do direito de ação sob o ponto de vista 

estritamente processual. (...)” E especificamente sobre a necessidade do 

depósito na ação de consignação em pagamento Humberto Theodoro 

Júnior (Curso de Direito Processual Civil. v. 3º Rio de Janeiro: Forense, 

1997, p. 36) ensina: "O deferimento da inicial far-se-á por despacho em 

que o juiz determinará o depósito requerido pelo autor e ordenará a 

citação do credor para a dupla finalidade de receber o pagamento 

oferecido ou contestar a causa. A aceitação da oferta real, por parte do 

credor, importa extinção do processo com resolução de mérito, derivada 

do reconhecimento da procedência do pedido, de forma tácita, pelo réu 

(Cód. Proc. Civ., art. 897, parág. Único). Mas o prosseguimento do feito, 

seja com a contestação, seja à revelia do credor só é possível após a 

efetivação do depósito judicial. É que, com ou sem resposta do réu, a 

sentença final tem, no sistema da consignatória, uma função muito singela, 

qual seja, a de declarar a eficácia liberatória do depósito quando 

regularmente feito pelo devedor. Daí por que o depósito se apresenta 

como elemento essencial do procedimento. Sem ele, a sentença não terá o 

que apreciar e declarar. A prestação jurisdicional, específica da ação de 

consignação, restará sem objeto. Por isso mesmo, se o autor não recolhe 

em depósito judicial a prestação litigiosa, no caso é de imediata extinção 

do processo, sem julgamento de mérito de mérito, por ter-se tornado 

juridicamente impossível a tutela jurisdicional de início requerida (Cód. Proc. 

Civ., art. 267, n VI)." Na mesma vertente, a lição de Alexandre Freitas 

Câmara (Lições de Direito Processual Civil, vol. III, 6ª. edição, Lumen Juris, 

2004, p. 315): "Estando em termos a petição inicial, o juiz determinará a 

efetivação do depósito judicial da quantia ou coisa devida (ressalvado, 

apenas, o caso de já ter sido efetuado o depósito extrajudicial). Este 

depósito deverá ser realizado em cinco dias, a contar da intimação do 

demandante do provimento inicial. Não sendo efetuado o depósito no 

qüinqüídio, deve-se extinguir o processo, sem resolução do mérito". Além 

do posicionamento doutrinário, a jurisprudência pátria, de forma uníssona, 

trilha pelo mesmo caminho, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - NEGATIVA DE PROVIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL 

- CONTRATO - MÚTUO - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH) - 

AÇÃO CONSIGNATÓRIA - INTIMAÇÃO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE 

DEPÓSITO - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - 

DESPROVIMENTO. 1 - Conforme entendimento desta Corte, não efetuado o 

depósito da quantia ou coisa devida no prazo legal, apesar de intimado o 

autor da consignatória, extingue-se o processo sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2 - 

Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no Ag 683402 / RJ, Relator(a) 

Ministro JORGE SCARTEZZINI) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO DEVIDAMENTE 

AUTORIZADO PELO MAGISTRADO - INÉRCIA DO AUTOR - EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 893, INCISO I C/C ART. 267, 

INCISO IV DO CPC. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao 

entender que, na ação de consignação em pagamento, a inércia do autor 

em proceder ao depósito previsto no art. 893, inciso I, do CPC e 

devidamente autorizado pelo juiz, enseja, de plano, a extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso IV, do CPC”. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0707.14.002570-1/001, Relator(a): Des.(a) 

Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

07/07/2015, publicação da súmula em 13/07/2015) “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO- Na ação de consignação em 

pagamento, o depósito do respectivo valor é pressuposto de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo e sua ausência implica 

a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, 

IV, do CPC.” (TJMG - Apelação Cível 1.0707.13.026970-7/001, Relator(a): 

Des.(a) Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2015, 

publicação da súmula em 12/05/2015) Conclui-se que, na ação de 

consignação em pagamento, incumbe a parte autora a realização e a 

comprovação do depósito da quantia ou da coisa devida, no prazo de 

cinco dias contados do seu deferimento, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de 

constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, nos termos do 

artigo 485, inciso IV, do CPC, c/c art. 542, parágrafo único do mesmo 

codex, senão vejamos: “Art. 542. Na petição inicial, o autor requererá: [...] 

Parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo 

será extinto sem resolução do mérito.” Pelo exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTA esta ação ajuizada por 

EMÍLIO BRAS MENDONÇA PEREIRA em face de BANCO BRADESCO S/A, o 

que faço com amparo legal no c art. 542, parágrafo único c/c art. 485, IV, 

ambos do CPC. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de setembro 

de 2.018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031485-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA FERNANDES SILVA DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031485-02.2017.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: LUCIA FERNANDES SILVA DE ARRUDA Verifico que a 

guia de distribuição foi arrecadada – Claudine. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR fundada no Dec.-Lei 

911/69, ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de LUCIA FERNANDES SILVA DE ARRUDA, todos 

qualificados nos autos em referência, visando à apreensão do veículo 

Jinbei Topic, placa OBL6311, conforme descrito na inicial, diante de a 

constituição em mora da ré quanto ao inadimplemento do ajustado no 

contrato de financiamento celebrado com cláusula de alienação fiduciária, 

pleiteando pela concessão de liminar de busca e apreensão e, ao final, a 

procedência da ação, com a consolidação em definitivo do bem em suas 

mãos, além de a condenação da ré em custas e honorários de advogado. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 39.677,65 e acostou os documentos Id. 

10224727 a 10224756. A liminar foi deferida no Id10516092 e cumprida 

aos 01/03/2018 (Id. 12065157). O réu deu-se por citado ao apresentar a 

contestação Id. 12092214, para aventar a ilegalidade da cumulação da 

comissão de permanência com outros encargos moratórios, como 

disposto na cláusula 7. Pugna pela concessão das benesses da 

assistência judiciária, inversão do ônus da prova e improcedência da ação 

e acolhimento do pedido revisional. Impugnação à contestação Id. 

12385407. É o relatório. Decido. 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 II, do art. 12 

do CPC. Assim, por observar que a matéria posta em exame dispensa a 

produção de outras provas, com amparo legal no art. 355, II, do CPC, 

passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, ajuizada com amparo legal no Decreto-Lei 911/69, na qual visa 

a autora a apreensão do veículo descrito na inicial, ante a mora da ré e o 

gravame de alienação fiduciária disposto em contrato de financiamento. 

Com relação aos encargos moratórios, observo restar pactuado na 

cláusula 5 (Id. 10224727 – Pág. 2) que, para o caso de inadimplemento, 

sobre o saldo devedor em aberto serão acrescidos de comissão de 

permanência, juros moratórios e multa de 2%. Apesar de a existência de 

decisões admitindo a cobrança da comissão de permanência, pela taxa 

média de mercado, conforme estipulado pelo BACEN, limitado ao teto 

contratado, esta não pode cumular com juros, correção monetária e multa, 

uma vez que a comissão possui a natureza jurídica tanto de juros 

remuneratórios quanto de correção monetária, pois já embutidos índices 

que a um só tempo correspondem à remuneração do capital e à 

atualização do valor da moeda. O Superior Tribunal de Justiça firmou o 

entendimento disposto nas seguintes súmulas: Súmula 30 – “A comissão 

de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”. Súmula 294 – 

“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de 

permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco 

Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.” Súmula 296 – “Os juros 

remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são 

devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada 

pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”. Súmula 

472 – “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode 

ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos 

no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e 

da multa contratual”. Deste modo, há de se aplicar apenas a comissão de 

permanência, limitada à taxa média de mercado, com o afastamento dos 

demais encargos moratórios não cumuláveis, senão vejamos o 

posicionamento jurisprudencial: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA COM JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. É admissível a cobrança de comissão de 

permanência- tão-somente no período de inadimplência- calculada pela 

taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada, 

contudo, à taxa do contrato, sendo vedada, entretanto, a sua cumulação 

com juros remuneratórios, correção monetária, juros moratórios ou multa 

contratual 2. A interposição, nesta Corte, de agravo regimental 

manifestamente infundado torna forçosa a aplicação da multa prevista no 

artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não 

provido, com aplicação de multa.” (STJ - AgRg no AREsp 53.863/MG, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2012, 

DJe 06/03/2012) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO 

CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO E 

LIMITADA À DO CONTRATO. SÚMULAS N. 83 E 294-STJ. NÃO 

PROVIMENTO. 1. "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a 

comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato." Súmula n. 294, 

do STJ. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida." Súmula n. 83, do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ - AgRg no Ag 913.784/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA). Desta sorte, deve ser mantida a cobrança 

da comissão de permanência limitada pela taxa média de mercado, 

determinando, no entanto, que sejam afastados os juros moratórios e a 

multa contratual, já que incompatíveis com o instituto. DA BUSCA E 

APREENSÃO Da documentação encartada com a inicial, é possível extrair 

a relação contratual existente entre as partes, com cláusula de gravame 

de alienação fiduciária sobre o bem descrito pela autora e apreendido no 

Id. 12065157. Da mesma sorte, revela-se incontroversa a mora da parte 

ré, tanto que em sua manifestação nada alegou a respeito. De 

conseguinte, restando presentes os pressupostos legais de constituição e 

desenvolvimento do processo, aliada a prova documental inequívoca, de 

rigor a procedência do feito. Quanto a vigência do contrato, desde já faço 

constar que não é “extra petita” a sentença que julga procedente o pleito 

de busca e apreensão e reconhece a rescisão contratual entre as partes. 

Isso porque, conforme determina o § 1º do art. 3º do Decreto-lei nº 

911/69: “Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que 

comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o 

inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1º Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.”. A 

rescisão contratual decorre do inadimplemento do devedor em relação às 

prestações assumidas. É cediço que a consolidação da propriedade plena 

da instituição financeira sobre o bem alienado causa o rompimento do 

vínculo contratual existente entre partes, e que o saldo da alienação do 

bem deve ser destinado ao abatimento do montante devido, salientando 

que subsistindo o débito ou existindo crédito em favor da parte devedora, 

esse poderá ser cobrado ou restituído em cumprimento de sentença. 

Vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: “APELAÇÃO 

CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

RESCISÃO DO CONTRATO. A efetivação da busca e apreensão acarreta, 

como corolário lógico, a rescisão contratual, tendo em vista a 

consolidação da posse e da propriedade em favor do credor fiduciário em 

face do inadimplemento do devedor. Desse modo, não é extra petita a 

sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e reconhece a 

rescisão contratual. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70071369698, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Roberto Sbravati, Julgado em 27/10/2016) “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – AUSÊNCIA 

DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - 

MORA CONSTITUIDA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS – INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE VENDA DO BEM 

PARA EVENTUAL RESTITUIÇÃO APÓS APURAÇÃO DE SALDO 

REMANESCENTE – RECURSO IMPROVIDO. Nos contratos firmados na 

vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 

(cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, 

pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, 

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de 

alienação fiduciária nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente 
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do Recurso Repetitivo (REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o 

inadimplemento do devedor fiduciante e a ausência de abusividade 

contratual no período de normalidade, autoriza-se a consolidação da 

posse do bem alienado em favor do credor fiduciário e consequente 

rescisão contratual. Somente se apura a existência de saldo a favor do 

devedor, após a venda do bem e a amortização de seus débitos perante o 

credor, conforme dispõe o art. 2º do Decreto-lei 911 /69, sendo inviável a 

condenação do proprietário fiduciário à devolução de todas as parcelas 

pagas”. (Ap 68857/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2016, Publicado no DJE 

14/04/2016) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO – 

CONSEQUÊNCIA LÓGICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

efetivação da busca e apreensão acarreta, como consequência lógica, a 

rescisão contratual, em razão da consolidação da posse e do domínio em 

favor do credor fiduciário em face do inadimplemento do devedor. Não é 

extra petita a sentença que acolhe o pleito de busca e apreensão e 

reconhece a rescisão contratual”. (Ap 160908/2016, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

01/02/2017, Publicado no DJE 10/02/2017) Por fim, sem razão ao autor 

quanto aos seus reclamos decorrente do deferimento da justiça gratuita 

diante da situação fática apresentada no caderno processual e ausência 

de prova incontroversa de forma contrária, além do que, já por demais 

superada a aplicação do CDC em casos dessa natureza. Ante ao exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 3º, § 4º 

do Decreto-Lei 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação de Busca e 

Apreensão movida por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de LUCIA FERNANDES SILVA DE ARRUDA, 

declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, e consolidando, 

de forma definitiva, em mãos do proprietário fiduciário, a posse plena e 

exclusiva do bem descrito na peça vestibular, valendo esta como título 

hábil para a transferência do certificado de propriedade, todavia com a 

modificação dos encargos moratórios, mantendo-se apenas a comissão 

de permanência, com o afastamento dos demais. Condeno a ré 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 das benesses da assistência judiciária, que 

concedo nesta oportunidade, por se tratar de beneficiária. Transitada em 

julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028916-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIETE MARIA TEIXEIRA (AUTOR(A))

KARINNE MARQUES DE OLIVEIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

 

Vistos, etc.Mantenho a determinação dos autos, pois entendo que a parte 

autora possui condições de pagas as custas sem parcelamento.Quanto 

as provas a produzir deverá utilizar o processo eletrônico para tal 

finalidade, em não conseguindo deverá buscar a TI do E. TJMT.Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029870-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BIASUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico e 

dou fé que as guias e taxas recolhidas não foram vinculadas ao processo 

conforme determina o Provimento nº 22/2016-CGJ. SEDE DO 2ª 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: 1029870-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BIASUS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006399-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TECNHOINF COMERCIO ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

RONALDO MANOEL DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021352-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LICIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029846-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOPETRO CALIFORNIA LTDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA (RÉU)

DILMAR FIGUEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (RÉU)

 

Deverá a parte autora juntar a guia de distribuição das custas e taxas 

judiciárias e seu respectivo comprovante de pagamento, bem como a guia 

de recolhimento da diligência 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: 1038832-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C DE GOIAS - 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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029436-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora retificar o valor dado a causa e proceder o 

recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao número único do 

processo, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CORRETO PRIANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado e 

deverá no prazo legal, indicar outros bens passíveis de penhora. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.09.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029535-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULES EDESIO ALVES SORNA (RÉU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021153-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILDO SALES DA SILVA (EXECUTADO)

MARINHO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Faculto ao credor o levantamento do valor penhorado. 

Expeça-se alvará. Oficie-se como postulado e após, diga-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.09.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005849-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O RECANTO DAS PEDRAS ESPACO PARA EVENTOS LTDA - EPP (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte para cumprir determinação dos autos, pois 

seu pedido é repetitivo, sendo que as pesquisas pretendidas já foram 

realizadas nos autos. Após, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.09.18

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029521-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE DE LIMA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025566-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

MAURO PODEROSO DE SOUZA (EXECUTADO)

JOVANIO RODRIGUES DE CARVALHO (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024714-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELY GRACI DE OLIVEIRA NAZARIO (EXECUTADO)

ANA ROSA DE OLIVEIRA NAZARIO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031556-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

S.T.L TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023947-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIBELE SANCHES SANTIAGO E SA (EXECUTADO)

BUSINESS CONSULT - CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

EDUARDO SOARES DE SA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida BUSINESS 

CONSULT – Consultoria de Negócios Ltda, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014329-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN JONNY RIBEIRO CARLOS (EXECUTADO)
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Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026251-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINALDO MARIO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

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 comprovar a complementação do recolhimento da 

guia e sua vinculação ao número único do processo no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 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 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026822-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR FREITAS DE MEDEIROS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027311-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAISNARA ARAUJO FERREIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012952-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIDELSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

WARLEN LEMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre resposta da parte requerida 

anexa no id. 15146134, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023927-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATACHA OLEINIK DE MORAES (RÉU)

SEMENTES MONIK EIRELI (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007934-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXCIR RAQUEL DALPRA VELHO (EXECUTADO)

IMPLANT CENTER ODONTOLOGIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023942-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007970-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE HELENA LESCANO (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014327-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DIAS LEITE (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. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027376-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA FUJIMURA VIEGAS (EXECUTADO)

VIEGAS E VIEGAS TREVISAN 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. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025346-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIME SONO COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc.Proceda-se penhora como postulado nos autos.Cumpra-se. 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 
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do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026638-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILDO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025171-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

WANDERLEY ROMANO DONADEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (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: Considerando que desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo foi homologado nesta Vara Especializada, tornando dispensável o 

ato de mediação, tendo em vista a falta de composição nesta espécie de 

avença aqui discutida, razão pela qual, dispenso o ato referido, nada 

impossibilitando no decorrer do processo sua designação. Cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se 

Cuiabá, 13.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002330-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CORRETO PRIANTE (EXECUTADO)

 

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 Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021153-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONILDO SALES DA SILVA (EXECUTADO)

MARINHO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

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 Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006171-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROGERIO DA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação 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)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005700-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS JEFFERY DIAS (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de id: 15327429, no 

prazo legal. Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação das Partes

 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.

Proceda-se vinculação do depósito de fl.155-verso.

Designo início da pwerícia para o dia 25/09/18 às 15 horas.

Proceda-se as intimações como já determinado nos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796126 Nr: 2468-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Oficie-se como postulado pelo autor à fl.220 e após, deverá o autor 

providenciar o prosseguimento do feito no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 946300 Nr: 58190-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYSE TAVARES CORRÊA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAN W. DA COSTA 
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OLIVEIRA - OAB:13953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte credora para apresnetar demonstrativo de débito 

atualizado com as verbas fixadas à fl.68 e após, conclusos para penhora 

on line.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1296219 Nr: 7207-17.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÃO PAULO VULCANIZADORA DE PNEUS LTDA - ME, 

WALWIN DE AGUIAR CORREA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: "[...] Diante do exposto e considerando o que 

mais consta dos autos, Julgo sem Resolução de Mérito a presente Ação 

de Embargos à Execução, Julgando Extinto o processo, com fundamento 

no artigo 485-V do Novo Código de Processo Civil e reconheço a coisa 

julgada pela ação nº nº22593-92.2015.811.0041 e Código 997966, 

indicada às fls.36/48. Condeno a parte embargante nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir 

do ajuizamento da ação.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, nada sendo requerido, 

arquive-se.P. R. I.Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1313727 Nr: 11768-84.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE 

COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - OAB:2943, 

KEYLA MÁRCIA GOMES ROSAL - OAB:2412

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre a 

Impugnação aos Embargos à Execução de fls. 552/603, no prazo de Lei.

NOTA ÀS PARTES: Deverão as partes especificar as provas que 

pretendem produzir, no prazo legal de 05 (dias) úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 752873 Nr: 4750-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA PASTORA LTDA ME, 

ELIEZER DA SILVA GAMA, ROSANGELA ILZA DO PRADO GRAMA

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1071745 Nr: 56189-67.2015.811.0041

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

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

GALESKI

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

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

OAB:DEF - PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a parte requerida manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 104003 Nr: 16890-40.2002.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA LERMEM DONATTI

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

- POUPEX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE 

- OAB:1585-A/MT, LOUISE KRISTINA LOPES DE OLIVEIRA - 

OAB:7854-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3.770/MT

 Deverá a parte autora tomar ciência dos extratos atualizados juntados 

aos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 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:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1129764 Nr: 22911-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL TERRAPLAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11499 MT, PEDRO VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da penhora de fl.166 para surtir seus efeitos 

legais. Proceda-se o levantamento.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido do executado de 

fls.172/199 e proceda-se a penhora como postulado à fl.208.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 332226 Nr: 3059-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BALMIS ANTÔNIO DA SILVA, IVETE DIAS DA 

SILVA

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

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

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Balmis Antônio da Silva, Cpf: 14665182191, 

Rg: 0050811-0 SSP MT; Ivete Dias da Silva, Cpf: 14835096134, Rg: 

128.802 SSP MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1048653 Nr: 45788-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER MODAS REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, ALDEIR ALVES DOS SANTOS, DAMIÃO ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8566/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Vistos, etc.

Proceda-se intimação das partes da avaliação.

Efetive-se o reforço de penhora como postulado à fl.182.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 875026 Nr: 13420-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DE SENA ME, LUÍS DE SENA

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

OAB:22.165/A-MT, gustavo r goés nicoladelli - OAB:17980

 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 manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 234197 Nr: 3389-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIA RICAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI RAQUEL RICAS - 

OAB:16264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 Vistos, etc.

Aceito as justificativas de fls.849/850 e procedo a substituição do perito 

nomeando na pessoa da Sra. Lilian de Andrade Foderaro – 3027-1600 e 

99918-4008.

Designo início da perícia para o dia 24.09.18 às 14 horas.

Proceda-se intimações necessárias como já determinado à fl.828.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 341905 Nr: 12129-53.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HELENO DE PINHO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA ROVERI - 

OAB:127.329, WILSON SALES BELCHIOR - OAB:21.150-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA AO ADVOGADO: Deverá o Dr. Wilson Sales Belchior, inscrito na 

OAB n° 21.150-A, manifestar sobre o desarquivamento destes autos, no 

prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 6710 Nr: 7825-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZUZI ALVES DA SILVA, ZUZI ALVES DA 

SILVA FILHO

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4387/MT, LILIAN MARIA DE ALMEIDA - OAB:1557-E/MT, LUIZ 

OTÁVIO BERTOZO REIS - OAB:3038/MT

 Vistos, etc.

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.: 798740 Nr: 5137-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACI JOSÉ GASPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ BERNARDO DOS 

SANTOS - OAB:14871-A/MT, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nota ao Arrematante: Deverá o Arrematante Jorge L. B. dos Santos Eireli, 

com seu advogado Jorge Luiz Bernardo dos Santos, OAB/MT nº14.871-a, 

regularizar a representação processual no prazo legal, sob pena de 

desentranhamento de suas peças.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1126850 Nr: 21659-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D G DA SILVA VIEIRA ME, DOMINGAS GOMES 

DA SILVA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1088875 Nr: 5724-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA HELENA SILVA PARENTE - ME, 

SANDRA HELENA SILVA PARENTE, PAULO AFONSO PARENTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA KAEZER DE 

FIGUEIREDO NASCIMENTO - OAB:50237/MT, MONICA FURTADO DE 

OLIVEIRA - OAB:16755, SILVIANA MILENE DOS SANTOS - OAB:8805
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

resposta de pesquisa online, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 828955 Nr: 34799-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCIA MARIA COSTA NACAMURA

 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 tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1025835 Nr: 34727-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA, TANEA 

COSTA TOKASHIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara e ainda, 

sobre a pesquisa efetivada no Renajud, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 771808 Nr: 24892-47.2012.811.0041

 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): ADRIANO GARCIA DA COSTA

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

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13.791/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 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 penhora de fl.170 foi efetivada no bem matriculado sob n. R/11.038. 

Assim, intime-se o autor para manifestar interesse na penhora e efetivar 

sua avaliação.

Cancele-se a carta precatória de fl.238.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 764596 Nr: 17251-08.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS- FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTOMAIS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACO CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15013A-mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:11.242/MT

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818345 Nr: 24695-58.2013.811.0041

 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): SOFHIA AGRONEGÓCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora tomar conhecimento 

sobre as informações positivas e/ou negativas fornecidas da Receita 

Federal arquivadas na pasta 08/2018 do cartório desta vara, no prazo 

legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 355747 Nr: 26204-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY MENDES

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

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

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Ruy Mendes, Cpf: 10317740172, Rg: 179.951 

SSP MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022970-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

JUAIL REINALDO MONTEIRO SALGADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))
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BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028418-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO LUIZ PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da anuência das partes, homologo o cálculo 

apresentado nos autos, para surtir seus efeitos legais. Intime-se o autor 

para proceder o depósito do valor ali apontado no prazo de Lei, sob pena 

de multa de dez por cento e penhora. Decorrido o prazo, havendo 

pagamento, diga a parte requerida. Ao contrário, Converto a ação em 

Execução de Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, 

defiro a penhora on line, devendo ser apresentado demonstrativo de 

débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos para efetivação. 

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, 

certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de 

excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha 

devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso 

negativo será liminarmente rejeitada. Cumpra-se. Cuiabá, 13.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021832-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIERYS RODRIGUES FARIA RIBEIRO (AUTOR(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se a existência da ação noticiada nos autos, sem 

trânsito em julgado. Caso positivo, associe-se. Ao contrário, devolva-se 

ao Juiz de origem. Sendo este Juízo competente, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder 

a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13.09.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034753-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL MAXMILLIAN COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da 

alienação fiduciária proveniente da relação jurídica entre as partes, 

requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, 

com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos ali 

acostados. A liminar foi concedida e devidamente cumprida. A requerida 

foi citada e intimada por edital não apresentando resposta, razão pela 

qual, foi-lhe decretado a revelia, com nomeação de Curadora Especial. A 

Curadora Especial aduziu que pode contestar genericamente o feito na 

falta de elementos não se aplicando o ônus da impugnação específica. 

Rogou pela improcedência da ação. O requerente apresentou sua réplica, 

na qual rebate a contestação, ratificando as teses iniciais. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária 

proveniente da relação jurídica entre as partes, requerendo a concessão 

de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. A 

Curadora Especial aduziu que pode contestar genericamente o feito na 

falta de elementos não se aplicando o ônus da impugnação específica. 

Rogou pela improcedência da ação. Considerando que a matéria tratada 

nos presentes é de direito e de cunho documental e este encontra nos 

autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento 

do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 

355-I do Código de Processo Civil. As partes firmaram o Contrato de 

financiamento ofertando a requerida em alienação fiduciária o veículo 

especificado na inicial. Compulsando os autos o Contrato firmado pelas 

partes, verifica que não existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, 

as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas com relação ao 

seu conteúdo. Denota-se, que a requerida não pagou desde a parcela 

vencida, caracterizando sua total inadimplência. Assim, não há como 

desconsiderar a mora da devedora, pois o principal não está pago como 

contratado e as parcelas continuam inalteradas por não violar disposição 

legal. A alienação fiduciária, no campo do direito material, estabelece que a 

alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui generis” vez que não 

exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. O financiado, ou 

devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um determinado bem, 

ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de depositário do 

bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante não liquida o 

débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento do bem, 

considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, devida é 

aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO 

o pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 269–I do Código de 

Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando consolidado nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10%(dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações e retificações de estilo. Depois de 

quinze dias do trânsito em julgado para o pagamento do débito, 

certifique-se sobre sua ocorrência. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 13.09.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015397-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Delza Moreira da Costa Borges, representada por seu curador 

Durval de Campos Borges constituído através do Alvará judicial 

nº196/2016, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, em face de 

Banco Panamericano S/A, preambularmente requerendo a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Alegou em síntese, que a autora a partir de 

2013 passou a apresentar desvios de conduta que fugiam do padrão 

comum, sendo diagnosticada com esquizofrenia, o que acarretou a 

declaração da incapacidade da autora para o exercício dos atos da vida 

civil, sendo nomeado o seu cônjuge, Sr. Durval de Campos Borges, como 

seu curador. Sustentou que o cônjuge da autora observou inúmeros 

descontos referentes a operações de crédito de contratos de 

empréstimos consignados que não tinha ciência e ao entrar em contato 

com o banco, haja vista que a autora na época já não estava gozando 

mais capacidade mental plena, não obteve êxito em receber a cópia 

destes contratos. Afirmou que foi constatado que a autora não foi 

beneficiária dos valores liberados, visto que, não foram creditados na 

conta bancária da autora e que alguns dos supostos contratos também 

foram celebrados em época em que a autora estava em processo de 

interdição, não estando em sua plenitude mental. Enfatizou seu direito, 

aduzindo sobre a necessidade de inversão do ônus da prova. Pretende a 

repetição do indébito em dobro, ante a evidente nulidade dos contratos 

que tornam ilegais os descontos realizados em folha de pagamento 

identificados como empréstimo consignado. Asseverou sobre o dano 

moral sofrido, postulando pela condenação do requerido na indenização 

no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Em sede de tutela de 

urgência, requer a suspensão da exigibilidade dos contratos de 

empréstimos consignados, os quais sustentam os descontos realizados 

em folha de pagamento da autora. Rogou pela procedência da ação, com a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, a confirmação da 

antecipação dos efeitos da tutela, cancelando os descontos em folha de 

pagamento de modo definitivo e declarando a nulidade dos contratos que 

ensejaram as operações, condenando o requerido a restituir os valores 

descontados e os que vierem a ser descontados dos vencimentos da 

autora na forma dobrada, cuja importância atualmente perfaz o valor de R$ 

18.330,18 (dezoito mil trezentos e trinta reais e dezoito centavos); e a 

indenização em danos morais causados à parte requerente no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais). Instruiu a inicial com documentos de id. 

13498435/13498609. Ao id. 13593579 a parte autora interpôs Agravo de 

Instrumento contra a decisão de id. 13507675 que não concedeu a justiça 

gratuita à autora, resultando na decisão de id. 14197086 que indeferiu a 

tutela vindicada. Ao id. 13907406 a autora apresentou comprovante de 

pagamento das custas processuais. A tutela de urgência foi indeferida, 

nos termos da decisão de id. 13925661. Em resposta (id. 14946306), o 

requerido fez uma síntese da inicial. Enfatizou a inexistência de defeito na 

prestação de serviço. Aduziu que a operação que consta em nome da 

parte autora consiste em um cartão de crédito na modalidade consignado, 

a qual fora formalizado inicialmente junto ao Banco Cruzeiro do Sul e que 

fora migrado para o Banco Pan em 07/2013. Asseverou que o consumidor 

capaz não pode se valer de sua própria torpeza ou alegar ignorância 

extrema, pois tem ciência do ato de contratação praticado. Elucidou 

acerca da inexistência de danos morais. Do quantum indenizatório 

pretendido. Discorreu sobre a inexistência de danos materiais e dos 

requisitos autorizadores a restituição em dobro. Rebateu o pleito de 

inversão do ônus da prova. Rogou pela improcedência da ação, ante a 

ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu. Juntou documentos de id. 

14946310/ 14946337. A autora apresentou réplica à contestação, ao id. 

15039605, ratificando as teses iniciais e impugnando todos os 

documentos juntados na defesa. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, em face de 

Banco Panamericano S/A, em que a parte autora rogou pela procedência 

da ação, com confirmação da antecipação dos efeitos da tutela, 

cancelando os descontos em folha de pagamento de modo definitivo e 

declarando a nulidade dos contratos que ensejaram as operações, 

condenando o requerido a restituir os valores descontados e os que 

vierem a ser descontados dos vencimentos da autora na forma dobrada, 

cuja importância atualmente perfaz o valor de R$ 18.330,18 (dezoito mil 

trezentos e trinta reais e dezoito centavos); e a indenização em danos 

morais causados à parte requerente no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 

mil reais). Por seu turno, o requerido rogou pela improcedência da ação, 

ante a ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu. Compulsando os 

autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em 

audiência ou pericial, além das já acostadas aos autos, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Novo 

Código de Processo Civil. Em questão de fundo, percebe-se que o autor 

pretende a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos 

consignados e cartão de crédito, o estorno dos valores debitados nos 

termos do art. 42 CDC e a indenização por danos morais. Cumpre 

esclarecer que o cônjuge da autora - Durval de Campos Borges, passou a 

assumir o cargo de curador da autora Delza Moreira da Costa, para 

assisti-la nos atos de natureza negocial e patrimonial, através do Alvará 

Judicial nº196/2016, a partir de 12/07/2016. Deve-se ter em mente que 

para validade do negócio jurídico, conforme as regras do art. 104 CC, este 

deve ser firmado por agente capaz, ter objeto lícito, possível, determinado 

ou indeterminável, bem como, ter forma prescrita ou não defesa em lei. 

Podemos verificar que merecem guarida as afirmações da parte autora 

quando aduz que à época da realização do negócio jurídico era 

absolutamente incapaz, posto que, o requerido não trouxe aos autos 

elementos para desconstituir o alegado na inicial. Vejam que o requerido 

não apresentou o contrato firmado entre partes para verificar a data da 

pactuação, com demonstração que a parte autora era capaz de realizar 

qualquer ato da vida civil, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, 

do CPC, pois, a parte requerente defende que à época da contratação era 

absolutamente incapaz. Ademais, não houve a comprovação de que a 

autora recebeu os valores referentes aos empréstimos pactuados. 

Portanto, inexiste comprovação nos autos, que os descontos efetivados 

pelo requerido tenha advindo de contratos firmados ante da declaração de 

interdição da pessoa física do autor. Não há qualquer indícios de que a 

parte autora recebeu pelos valores descontados em folha de pagamento, 

não podendo prevalecer. Não resta alternativa senão acolher a pretensão 

da requerente, conferindo-lhe ainda, a restituição dos descontos 

realizados. É cabível a indenização, sempre que restar patente os 

pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo 

causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil 

Brasileiro). Sabemos que o princípio da reparação civil, quando há 

violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil 

Brasileira. Este fato, por si só, já autoriza o direito da parte requerente na 

indenização por danos morais, por teve violado seu direito, com relação ao 

ato ilícito praticado pelo requerido. Ora, pelas razões e provas trazidas na 

inicial, o requerido praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade 

civil. O Dano moral resulta da dor de uma violação de bem juridicamente 

tutelado sem repercussão patrimonial. Assim, a lesão sofrida pela pessoa 

natural, de direito em seu patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio 

material, caracteriza o respectivo dano. A doutrinadora Maria Helena Diniz, 

ensina nos seguintes termos: “O dano moral vem a ser a lesão de 

interesse não patrimonial de pessoa física ou jurídica” (Curso de Direito 

Civil Brasileiro – página 71). Como ditado por Waldimir Valler, na sua Obra: 

A Reparação de Dano Moral no Direito Brasileiro, p. 29, para verificar-se 

se o dano é indenizável necessário se faz à presença dos seguintes 

requisitos: O interesse sobre um bem que haja sofrido diminuição ou 

destruição, pertencente a uma pessoa; lesão ou sofrimento deve afetar 

um interesse próprio; deve ser comprovado a certeza ou efetividade do 

dano, este deve ser certo; o dano deve subsistir ao tempo do 

ressarcimento. Portanto, patente estão os requisitos legais da ação 

voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação 

civil. A fixação do valor para os danos morais serve apenas para 

desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro entre a 

compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão 

pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Do mesmo modo, patente está o direito de restituição do 

valor de R$ 18.330,18 (dezoito mil trezentos e trinta reais e dezoito 

centavos), em face da não comprovação da legalidade da contratação da 

parte autora, face sua ausência de capacidade civil. Entretanto, a 

restituição deverá ser efetuada de forma simples e atualizada. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido 
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de Tutela Antecipada e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no 

que dispõe o artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, para cancelar 

os descontos em folha de pagamento de modo definitivo com relação aos 

contratos pactuados com o requerido e declarar a nulidade dos contratos 

que ensejaram as operações. Condeno ainda, o requerido a indenização 

por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e na 

repetição de indébito, na forma simples, no valor de R$18.330,18 (dezoito 

mil trezentos e trinta reais e dezoito centavos), ambos atualizados pelo 

INPC a partir da citação válida. Concedo a tutela antecipada para obstar ao 

requerido qualquer descontos em folha de pagamento da parte autora. 

Oficie-se ao Órgão Empregador. Condeno o requerido nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%(dez 

por cento) da condenação, atualizados, conforme os índices aplicados 

pela E. CGJ/MT, a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, não havendo 

manifestação, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 13.09.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014378-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA (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, 13.09.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000155-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ALBUQUERQUE PEREIRA (REQUERIDO)

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de 

Busca e Apreensão, contra Henrique Albuquerque Pereira, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face do contrato de 

financiamento nº 20026865014 firmado entre as partes e anunciado na 

exordial. Alegou que a parte requerida não cumpriu com a obrigação 

pactuada, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 

26/08/2017, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos 

de id. 11281413/ 11281559. A liminar foi concedida ao id. 11281805 e 

cumprida no id. 12305927/ 12305938, sem a citação do requerido. O 

requerido manifestou ao id. 14268200, postulando pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Fez uma síntese dos fatos. Postulou pela 

venda do bem em leilão, para que o valor arrecadado seja abatido do valor 

principal da dívida. Requer liminarmente que seja deferido a retirada do 

nome do requerido do cadastro de inadimplentes junto ao Serasa, uma vez 

que a autora encontra na posse do bem, e fatalmente o requerido não 

deve o valor inserido no montante já se de quase R$36.000,00 (trinta e 

seis mil reais). Juntou documentos ao id. 14268244/ 14268269. Ao id. 

14348301 foi determinado a baixa da restrição cadastral em nome do 

requerido e ainda, foi indeferido o pedido de justiça gratuita. Ao id. 

14393754, o requerido manifestou requerendo que o valor de mercado do 

bem de R$ 31.974,00 (trinta e um mil, novecentos e setenta e quatro 

reais), seja levado em consideração no abatimento do valor da dívida. 

Postulou pela retirada do protesto em seu nome junto ao 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá/MT e reiterou o pleito de concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Juntou documentos de id. 14393863/ 14393863. A parte 

autora manifestou ao id. 14690703, rogando pela procedência da ação. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente de Ação de Busca e Apreensão, contra 

Henrique Albuquerque Pereira, em que o autor objetiva a concessão de 

liminar para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face do contrato de financiamento nº 

20026865014 firmado entre as partes e anunciado na exordial. Requer a 

concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com procedência 

da ação. Por seu turno, a parte requerida postulou pela venda do bem em 

leilão e que seja levado em consideração o valor de Tabela Fipe para 

abatimento da dívida. Requer liminarmente que seja deferido a retirada do 

nome do requerido do cadastro de inadimplentes junto ao Serasa e o 

protesto junto ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT. Proceda-se a correção 

da primeira certidão do ID n. 15017841, pois a parte requerida apresentou 

resposta. Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e 

de cunho documental e estes, encontram-se nos autos, dispensando 

provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar 

maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código 

de Processo Civil. Primeiramente, diante dos documentos acostados nos 

autos, defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Quanto a matéria de fundo, as 

partes firmaram o contrato nº351219099 acostado ao id. 11281490, 

ofertando ao requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na 

inicial. Analisando o Contrato firmado pelas partes, verifica-se que não 

existe nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes 

são claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. De outra 

banda, denota-se, que o requerido está inadimplente por deixar de efetuar 

o pagamento a partir das prestações vencidas em 26/08/2017, assim resta 

caracterizando sua total inadimplência. No tocante a questão de que deve 

ser levado em consideração o valor da Tabela Fipe a fim de abatimento da 

dívida, não deve prosperar. Deve ser considerado o valor da venda do 

veículo e não o indicado pelo requerido referente a Tabela Fipe, porque 

não se conhece as condições de uso e conservação do veículo 

apreendido. A alienação fiduciária, no campo do direito material, 

estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui 

generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. 

O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um 

determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de 

depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante 

não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento 

do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Devida é 

aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

Quanto a restrição cadastral no Serasa e o protesto junto ao 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá/MT, devem ser baixados, considerando que o 

requerente já tem a posse do bem. Após, a venda do bem, havendo 

inadimplência, deverá este ser novamente, notificado. Proceda-se as 

baixas necessárias. Diante do exposto e considerando o que mais dos 

autos consta Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar e ACOLHO o pedido inicial, com 

fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil 

c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Defiro o pedido de 

baixa da restrição cadastral no Serasa e do protesto junto ao 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá/MT em nome do requerido, referente ao contrato 

discutido nesta ação. Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está 

autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos 

autos os títulos a eles trazidos. Isento o requerido das custas e despesas 

processuais, bem como, nos honorários advocatícios por estar assistido 

pela Justiça Gratuita. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e não havendo manifestação, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.09.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003681-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESQUYA LUIZA ALVES FLEURY AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para no prazo de 05 dias depositar diligência 

do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000082-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN RONDON ROCHA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013760-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REMILDA DE SOUSA LIMA (REQUERIDO)

CRISPIM & LIMA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a petição encartada aos autos ( protocolo 

datado em 02/07/2018) requer de dilação de prazo (20 dias) cujo o lapso 

temporal há muito decorreu, impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no 

prazo de 05 (CINCO) dias, sob pena de DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA)

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018698-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

quanto a devolução de correspondência no qual informa que a parte 

requerida “ mudou-se”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007997-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 834332 Nr: 39686-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MARQUES FONTES

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

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

OAB:8.920-B /MT, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - OAB:OAB/MT 

7174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO VIGNA - 

OAB:173477/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

causa, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte autora da decisão de fls 104 para o devido 

cumprimento das determinações ali estampadas cujo teor vem a seguir 

transcrito: Vistos etc.I – Proceda-se à alteração na capa dos autos, bem 

como no sistema Apolo, fazendo constar a Ação em fase de Cumprimento 

de Sentença.II – Diante do depósito de fls. 63/65 efetuado nos autos pelo 

executado, intime-se o exequente para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca do mesmo, se concorda ou não com a extinção da 

ação pelo pagamento da condenação.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1028912 Nr: 36270-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, RICARDO NEVES COSTA, 

FLÁVIO NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para que , no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste nos autos a respeito da devolução do AR de 

CITAÇÃO devolvida pela ECT, em que informa que apesar de comparecer 

no endereço indicado por três dias seguidos a mesma sempre estava 

"AUSENTE".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 932566 Nr: 50692-09.2014.811.0041

 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): MARCIO GOES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16.168-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 40 e suspendo o presente feito pelo prazo de 60 

(sessenta) dias.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 466858 Nr: 33928-84.2010.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 180 de 528



 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 ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E LARA SUPERMERCADO LTDA - ME

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

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1028189 Nr: 35892-39.2015.811.0041

 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: SUELEN MAYARA APARECIDA PADILHA

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

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

OAB:14.282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 983522 Nr: 15618-54.2015.811.0041

 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: JEFFERSON BATISTA DA LUZ

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

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

OAB:OAB/MT 18.250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16.160/A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1289615 Nr: 4810-82.2018.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PIONEIRO LTDA

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

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena devolução da Carta Precatória à comarca de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1129763 Nr: 22910-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEBLON RENT A CAR E LAVA JATO LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 81 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1101548 Nr: 11142-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE MACIEL DE OLIVEIRA, CLEONICE 

MACIEL DE OLIVEIRA, ODAIR PERES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 68 e suspendo o presente feito pelo prazo de 06 

(seis) meses.

Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 807875 Nr: 14331-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE ALVES DE OLIVEIRA

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro os pedidos de suspensão de fls.70 e 71, tendo em vista que já 

ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida às fls. 67/69.

Certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 416040 Nr: 3945-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO SILVEIRA BUENO FILHO - ME, 

REINALDO SILVEIRA BUENO FILHO, REINALDO SILVEIRA BUENO, ROSE 

ÂNGELA VIEIRA PASSOS BUENO, ANA MARIA SILVEIRA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 813616 Nr: 20087-17.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUARIA LTDA, CARLOS ELIAS 

PARTICIPAÇÕES S. A., CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

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

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

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 791474 Nr: 45551-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES VELASCO MARTINS

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

OAB:22.165/A-MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 722006 Nr: 17528-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR DE MORAES CAMPOS - ME, VITOR DE 

MORAES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 781091 Nr: 34666-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANTONIA DA SILVA PEDROSO ME, 

MARIA ANTONIA DA SILVA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743036 Nr: 39979-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERT DO CARMO AMORIM - 

OAB:72847/MG, GIULIO ALVARENGA REALE - OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 807184 Nr: 60230-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO OLIVEIRA MAIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1047407 Nr: 45113-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DURORE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 939843 Nr: 54522-80.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL SANTANA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 765642 Nr: 18351-95.2012.811.0041

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

 PARTE AUTORA: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISCAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES 

LTDA - ME, HANNA YOUSSEF SABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Edital

AUTOS N.º 23601-22.2006.811.0041

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: AMÉRICA AUTO POSTO LTDA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: INTIMAÇÃO PARA CIENTIFICAR OS 

INTERESSADOS DA R. SENTENÇA

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS do teor da r. 

sentença (fls.1085/1.100), cuja parte dispositiva segue descrita adiante e 

do v. acórdão de fls. 1.193/1.197. Conforme determina o art. 94 do Código 

de Defesa do Consumidor.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação Civil Coletiva proposta e Pelo 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor de América 

Auto Posto Ltda., objetivando a proteção dos consumidores contra a 

prática de preços abusivos na revenda de álcool hidratado.

DECISÃO: Dispositivo da r. sentença de fls. 1085/1.100. (...)Diante do 

exposto, julgo procedente os pedidos para condenar a empresa requerida 

"América Auto Posto Ltda." a: 1) Obrigação de não praticar a venda do 

álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 

20% (vinte por cento), tomando-se como referência o preço adquirido 

junto à distribuidora. 2) Indenizar os consumidores individualmente 

considerados, pelos danos causados, em importância a ser fixada em 

liquidação, de forma a favorecer aqueles que efetivamente adquiriram o 

combustível revendido pela em empresa requerida com margem de lucro 

superior a 20% (por cento). 3) Indenizar à coletividade por danos morais 

difusos, no valor de R$50.000,00 (Cinquenta mil reais), valor este a ser ao 

Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Lei Estadual n.º 7.170/1999). 4) 

Veicular comunicados nos jornais "A Gazeta", "Folha do Estado" e "Diário 

de Cuiabá", por sete (07) dias intercalados, com tamanho mínimo de 15cm 

x 15cm, na parte de "publicações legais", sobre a parte dispositiva da 

sentença, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (Um mil reais), em caso 

de descumprimento. Tal obrigação devera ser efetuada no prazo de vinte 

(20) dias, a partir da data do trânsito em julgado da sentença. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Transitada 

em julgado, aguarde-se na Secretaria da Vara pelo prazo de trinta (30) 

dias, eventual pedido de execução. Decorrido o prazo e nada sendo 

requerido, procedam-se as anotações necessárias e, não havendo 

pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

DECISÃO V. ACÓRDÃO: (...) Diante do exposto, afasto a prefacial e NEGO 

PROVIMENTO ao recurso. 03/02/2015. Des. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho – Relatora.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Proceda-se a conversão do tipo de 

processo no registro e autuação, para constar como cumprimento de 

sentença. Defiro em parte os requerimentos de fls. 1.301/1.303. 

Publique-se edital com a finalidade de notificar os interessados sobre a 

sentença proferida às fls. 1.085/1.100 e v. acórdão de fls. 1.193/1.197. 

Intime-se a empresa requerida, por meio de seu advogado, via DJE para, 

no prazo de quinze (15) dias, pagar o valor do débito referente a 

indenização por danos morais coletivos, no montante atualizado de 

R$104.177,90 (cento e quatro mil, cento e setenta e sete reais e noventa 

centavos), sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre 

o referido valor e expedição de mandado de penhora e avaliação, nos 

termos do art. 523 e §§, do CPC. Com fundamento nos arts. 513, §2º, II c/c 

art. 515, inciso I, ambos do CPC, intime-se a requerida, por seus patronos, 

para no prazo de quinze (15) dias, comprovar que iniciou o cumprimento 

da sentença que impôs a obrigação de contrapropaganda, sob pena de 

multa diária que arbitro no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o 

montante de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). Se não houver 

manifestação, certifique-se o decurso do prazo e conclusos. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Valdirene Caetano 

de Araújo Kawafhara - Técnica Judiciária, digitei.

Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018. SIRLENE RODRIGUES MACHADO 

GIMENEZ, Gestora Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 236155 Nr: 5203-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRINA ELY GOUVÊA F. JUNQUEIRA, 

ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA AVILA PETERLINI 

SOUZA - OAB:PROMOTORA DE JU, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES BATISTA DE LIMA 

NETO - OAB:7525/MT, EDUARDO FERNANDES PINHEIRO - OAB:15431, 

HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT

 Vistos etc.

 Diante da petição dos réus Alcides Batista de Lima Neto e Fabrina Ely 

Gouvêa (Fls. 2.653 e 2.687, respectivamente), a fim de garantir o efetivo 

contraditório e evitar decisão surpresa, determino que o Ministério Público, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste.

Escoado o prazo, remeta-me o processo concluso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 262560 Nr: 21836-16.2006.811.0041

 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: DOMINGOS SÉVIO BOABAID PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ARAY CARLOS DA 

FONSECA FILHO, ADEMAR SALES MACAUBAS, MARIA JOSE DA SILVA, 

EUGÊNIA DE CARVALHO, ELIAS NOGUEIRA PERES, Dilza Antonia da 

Costa, ALESSANDRA MARIA OLIVEIRA DA SILVA, ANA ZITA AGUIDA 

DOS SANTOS, ALCIONE MARIA DOS ANJOS, ADEMIR FERLIM, JAIR 

GIMENEZ MARRA, ACÁCIA LÍVIA SOBRAL, ANDERSON FELIPE DOS REIS, 

ADEMAR SALES MACAUBAS, ENIO LEITE DE OLIVEIRA, BENEDITO 

LIBANIO SOUZA NETO, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, JOSÉ 

MARCONDES DOS SANTOS NETO, CELIO DE CASTRO CINTRA, HUARK 

DOUGLAS CORREIA, DANIEL FERNANDO DOS SANTOS, ANTONIO 

PRADO GALVÃO DE BARROS JÚNIOR, ELESSANDRO PINTO DA SILVA, 

BIBIANA COUTO SILVA SHIRAIWA, NELY SANTOS DE LARA, ROGERIO 

DALAGUA SILVA, ROSANGELA TIZUKO CHIMADA NAKAMURA, WALTER 

MACHADO DA SILVA, EDSON ROSSATO, MARCIA LOTUFO BUSSIKI, 

HILDA TAQUES DE LUCENA, FABIO PIFFER, ANAIR GONÇALVES DE 

QUEIROZ, LIDIAN RAQUEL COELHO CEZARIO, ANA MARIA DOS SANTOS 

SILVEIRA, JUBSON CRUZ, ORMALEM DE SOUZA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CORRÊA GOMES - 
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OAB:2.903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, ANA LIDIA SOUZA MARQUES - Proc. do Munícipio - 

OAB:3654/MT, BRUNO COSTA ALVARES SILVA - OAB:15.127/MT, 

BRUNO RACHID JORGE - OAB:15.936/MT, CRISTIANE MONTEIRO 

VIDAL - OAB:10.112/MT, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:OAB/MT 

5300-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL 

- OAB:NUCLEO CÍVEL 1, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. - OAB:, EDESIO DO CARMO ADORNO - OAB:8615/MT, 

EDEVALDO LIMA LEITE - OAB:OAB /MT 10.612, ELIANE BEATRIZ 

CARDOSO DE OLIVEIRA - OAB:8613-MT, ERIKA MARQUES PEREIRA 

MALHEIROS - OAB:7351/MT, FABIANA CURI - OAB:5.038, FERNANDA 

MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, FERNANDA VAUCHER 

DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:12.066/MT, FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT, FRANCISVALDO PEREIRA DE 

ASSUNÇÃO - OAB:12.240/MT, GUSTAVO MILHAREZI MENDONÇA - 

OAB:9148/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, JOÃO 

FERNANDES DE SOUZA - OAB:5.721/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA 

- OAB:5721/MT, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14490/O, JULIANO OJEDA KIHARA - OAB:7.849/MT, JULYANA 

LANNES ANDRADE - OAB:PROC. DO MUNC, KELMA REGINA 

BARBERATO GODOY - OAB:10814, KLEBER TOCANTINS MATOS - 

OAB:4982/MT, LETÍCIA DE SOUZA FURQUIM - OAB:7616/MT, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, LUIZ ANTONIO 

RODRIGUES SILVA - OAB:20803/O, MARIA MADALENA CERQUEIRA DE 

SOUZA - OAB:, MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, 

NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2973-B/MT, PATRICIA REY 

CARVALHO RACHID - OAB:12.590/MT, PEDRO BALATA FILHO - 

OAB:12308/MT, RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - OAB:22466/O 

MT, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:8753, RENYL FERREIRA 

BRITO CANDIDO - OAB:16297/E, RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT, 

RONILSON RONDON BARBOSA - OAB:6764-MT, ROSELY AMARAL DE 

SOUZA - OAB:11.864/MT, RUBI FACHIN (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) 

- OAB:3.799/MT, SAMUEL CATTINI DE MELLO - OAB:22805/O

 Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil a ser sanados, conheço dos embargos 

para julgá-los improcedentes, permanecendo a decisão embargada como 

foi publicada.Reconhecido o caráter protelatório do segundo embargos de 

declaração, aplico a embargante a multa correspondente a 1% (um por 

cento) do valor atualizado da causa.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1328589 Nr: 15295-44.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S, LUIZ ANTONIO VITÓRIO SOARES, 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, FUNDO 

ESTADUAL DE SAÚDE DE MATO GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Zaque de Jesus - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT, DANIELA MOHERDAUI RÉ - OAB:229418 OAB/SP, 

GIOVANE SANTIN - OAB:OAB/MT 24.541-B, MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Diante do exposto, para que não haja maiores prejuízos aos pacientes 

que jpa foram atendidos , mas ainda necessitam de retorno médico, 

retifico, parcialmente, a decisão liminar, para determinar que a empresa 

requerida 20/20 Serviços Médicos S/S cumpra todas as obrigações 

contratuais, para com a população atendida em todas as etapas do 

programa "Caravana", na forma contratualmente estabelecida, mantendo, 

conforme cronogramas estabelecidos, o atendimento médico 

pós-operatório ou em continuidade aos procedimentos realizados em 

unidade fixa situada nesta Capital, cujo endereço deverá ser informado 

nos autos, no prazo de cinco (05) dias, bem como mantenha disponível 

linha telefônica gratuita (0800), para esclarecimento de dúvidas e 

informações aos pacientes, cujo número também deverá ser informado, no 

prazo de cinco (05) dias. (...).). Intime-se o Estado de Mato Grosso e o 

representante do Ministério Público. Em relação ao bloqueio de ativos 

financeiros do requerido Luiz Antonio Vitório Soares, intime-se-o a 

comprovar, no prazo de cinco (05) dias, por meio de documentos hábeis, 

que a quantia indisponibilizada é impenhorável (art. 854, §§ 2º e 3º, do 

CPC), sob pena de ser transferida para conta judicial vinculada a este 

feito.Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007935-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Processo: 1007935-41.2018.8.11.0041. 

requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Requerido: CLARO S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor 

da empresa Claro S/A. (incorporadora da NET Serviços de Comunicação 

S/A), objetivando, em síntese, a concessão de tutela antecipada para 

determinar que a requerida cumpra a obrigação de informar o consumidor 

sobre todos os detalhes da contratação do serviço e se abstenha de 

efetuar cobrança de valores divergentes daqueles anteriormente 

informados ao consumidor no momento da contratação. Relata que foi 

instaurado o inquérito civil SIMP n.º 0009782-001/2013, a partir de 

documentos enviados pelo PROCON-MT, nos quais foi possível verificar 

práticas abusivas imputadas à requerida, relativas à cobrança de serviços 

em valor distinto do pactuado e a ausência da entrega da via do contrato 

firmado com o consumidor. Aduz que o PROCON-MT aplicou multa no valor 

de R$15.000,00 à requerida em 25/09/2013, pela ocorrência do vício de 

informação e cobrança abusiva, no entanto, esta prática permanece até 

os dias atuais, conforme reclamações de consumidores registradas no 

PROCON-MT e também no SINDEC – Sistema Nacional de Informações de 

Defesa do Consumidor, alusivas aos anos 2016, 2017 e 2018. Informa que 

a requerida, ao manifestar sobre tantas reclamações, asseverou que o 

contrato de adesão de prestação de serviços pode ser obtido, para 

consulta, no sitio eletrônico www.net.com.br e que o consumidor, no ato 

da instalação, recebe uma copia do contrato ao assinar a ordem de 

serviço a ser executada pela equipe técnica. Entretanto, na apuração dos 

fatos junto aos consumidores, as informações prestadas pela requerida 

não foram confirmadas. Afirma que buscou resolver a questão 

administrativamente, encaminhando à requerida termo de ajustamento de 

conduta, porém, a proposta foi recusada. Assevera que a conduta da 

requerida viola os deveres de informação e de transparência nas relações 

de consumo, impondo aos consumidores o pagamento de valores 

superiores aos que foram contratados, além de dificultar o acesso ao 

contrato firmado. Ao final, sustentando que estão presentes os requisitos 

necessários, requereu a concessão de tutela antecipada em caráter 

liminar para determinar à requerida: 1. Abster-se de exigir dos 

consumidores vantagem manifestamente excessiva, consistente na 

cobrança de valores divergentes daqueles anteriormente informados ao 

consumidor no momento da contratação dos produtos e/ou serviços de 

telecomunicações. 2. Caso a contratação seja realizada presencialmente 

por meio de lojas físicas ou agentes autorizados, entregar cópia do 

contrato ao usuário, no momento da adesão aos planos de produtos e/ou 

serviços comercializados pela empresa Ré, ou enviar cópia do contrato 

para a residência do consumidor ou para o endereço eletrônico dele 

(e-mail), à escolha do usuário, no prazo de até 10 (dez) dias de 

antecedência ao vencimento da primeira fatura. 3. Na hipótese de 

contratação à distância por meio telefônico ou eletrônico –Internet –, 

enviar cópia do contrato para a residência do consumidor ou para o 

endereço eletrônico dele (e-mail), à escolha do usuário, no prazo de até 

10 (dez) dias de antecedência ao vencimento da primeira fatura. 4. Excluir 

o conteúdo do item 1 do documento sob o título “Ordem de Serviço”, no 

campo específico que contém o aviso “Cliente, antes de assinar esta 

ordem de serviço, leia atentamente o seu conteúdo!!!”: “1) já recebi cópia 

do documento cujas cláusulas e condições li e concordo integralmente.” 

Instruiu a inicial com copia do inquérito civil SIMP n.º 009782-001/2013. Foi 

proferido despacho determinando que o requerente fizesse a correta 
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identificação dos anexos que instruem a petição inicial no sistema, para 

cumprir os termos da Resolução n.º 04/2016/TP, bem como para substituir 

os documentos ilegíveis anexados. O representante do Ministério Público 

não atendeu ao despacho, afirmando que os anexos foram corretamente 

identificados, de acordo com o período a que se refere o documento, e 

exigir que o fizesse de outra forma seria “preciosismo injustificável 

desborda, inclusive, do princípio constitucional de acesso à justiça (art. 

5.º, XXXV, CF). Requereu a juntada de prova complementar e dos 

documentos legíveis, contudo, nada foi anexado ao processo eletrônico. 

Decido. Em primeiro lugar, faço consignar que a necessidade de 

identificar, de forma nominal - não por número de folhas e período - cada 

documento anexado ao processo eletrônico é exigência atualmente 

prevista na Resolução TJ-MT-TP n.º 03/2018, especificamente em seu art. 

32 e §§. A finalidade é facilitar o exame dos autos, sem que toda vez que 

seja necessário abrir um determinado documento – contrato da prestação 

de serviço; decisão administrativa; ata de audiência; minuta de TAC – não 

seja necessário baixar a petição inicial e buscar a referencia dos 

documentos ali mencionados. A providência visa, também, assegurar a 

celeridade na tramitação processual, bem como o exercício da ampla 

defesa e do contraditório. Nesse ponto, como já ressaltei no despacho 

anterior, os documentos digitalizados, em PDF, somam mais de mil páginas, 

o que formaria seis volumes físicos, quantidade bastante significativa para 

apenas o início do processo. Não se trata, portanto, de preciosismo, mas 

de cumprir o que está regulamentado, hoje, no Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, pela Resolução TP n.º 03/2018, a partir da 

Resolução n.º 185/2013-CNJ e da Lei n.º 13.105/2015). Pois bem. Em 

relação às medidas pleiteadas pelo requerente, em tutela de urgência, 

devem ser concedidas, em parte. Conforme consta na inicial, desde o ano 

de 2013 até os dias atuais, foram registradas, no PROCON, diversas 

reclamações de consumidores que adquiriram serviços comercializados 

pela requerida e foram surpreendidos por cobranças de valores 

superiores ao que foi informado no momento da contratação, bem como 

não tiveram acesso ao contrato do serviço. É cediço que nos dias atuais a 

informação tornou-se questão imprescindível em qualquer atividade 

humana e, na esfera das relações consumeristas, sua importância tem 

especial destaque, como princípio fundamental do direito do consumidor, 

previsto no art. 4º, caput e art. 6º, inciso III, ambos da Lei n.º 8.078/90: 

“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: (...) Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) III 

- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) (...).” Assim, é 

dever do fornecedor do serviço disponibilizar ao consumidor a informação 

clara, correta e suficiente, possibilitando-lhe analisar e decidir se irá ou 

não consumir o que lhe é oferecido. E em decidindo pela aquisição do 

serviço, o consumidor tem o direito de receber e o fornecedor tem o dever 

de disponibilizar a informação sobre todos os termos e especificidades da 

contratação. Pelos fatos narrados na inicial e os documentos que a 

instruem, verifica-se que há indícios sérios de que não é essa a conduta 

adotada pela empresa requerida, ao contrário, após a contratação do 

serviço, o consumidor é surpreendido, principalmente, com cobranças 

diversas e mais onerosas do que a que foi ofertada pela requerida, como 

contraprestação dos serviços de telefonia, internet e TV. Em se tratando 

de ação civil pública a possibilidade da concessão de medida liminar vem 

disciplinada no art. 12, da Lei nº 7.347/1985, o qual dispõe que: poderá o 

juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão 

sujeita a agravo. O art. 294, do Novo Código de Processo Civil dispõe que 

a tutela provisória pode se fundamentar em urgência ou evidência. Na 

tutela de urgência, tem-se como pressuposto o “risco de dano” que exige 

a prolação de decisão fundada em cognição sumária acerca da existência 

do direito. Já a tutela de evidência, não se faz necessária a demonstração 

de perigo de dano, mas exige-se que a probabilidade da existência do 

direito seja maior, ainda que no âmbito da cognição sumária. No caso 

vertente, tenho que estão suficientemente preenchidos tanto os requisitos 

da tutela de urgência, pois o risco de dano é iminente e está bem 

demonstrando nas reclamações registradas no PROCON/MT, bem como a 

altíssima probabilidade de lesão de direitos de outros consumidores 

venham a sofrer, pois ao que está demonstrado, a requerida está atuando 

de forma contrária ao que dispõe o código consumerista em relação ao 

dever de informação e transparência. Diante do exposto, estando 

suficientemente satisfeitos os requisitos legais, defiro parcialmente a 

liminar pleiteada para determinar que a empresa requerida: 1. Abstenha-se 

de cobrar valores divergentes daqueles informados ao consumidor no 

momento da contratação dos produtos e/ou serviços de 

telecomunicações; 2. Entregue ao consumidor a copia do contrato com 

condições gerais e específicas que identifiquem, de forma clara, quais os 

serviços adquiridos e o valor individual, prazo de fidelização e multa, se 

houver, no momento em que for feita a adesão aos produtos e serviços de 

forma presencial, ou seja, em lojas físicas ou agentes autorizados, 3. 

Encaminhe a copia do contrato, com condições gerais e específicas que 

identifiquem, de forma clara, quais os serviços adquiridos e o valor 

individual, prazo de fidelização e multa, se houver, por meio de 

correspondência física ou eletrônica, no endereço que o consumidor 

informar, quando a contratação for feita a distancia, por meio telefônico ou 

eletrônico – internet, no prazo de até 10 (dez) dias de antecedência ao 

vencimento da primeira fatura. Deixo de determinar a exclusão do 

conteúdo que indica, na ordem de serviço (item 4, do pedido liminar), uma 

vez que no mesmo formulário, o consumidor pode assinalar a opção “( ) 

não” no item “documentação ok”, por simples conferencia – leitura, antes 

de assiná-lo. Para a hipótese de não atendimento das determinações 

acima nos prazos estabelecidos, fixo multa diária no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), para cada denúncia formalizada quanto ao 

descumprimento das cominações estabelecidas acima, até montante de 

R$2.000.000,00 (dois milhões de reais). A multa será revertida ao fundo 

de que trata o art. 13 da Lei 7.347/85. Saliento que em razão da 

considerada regionalidade do dano, esta decisão deve ter sua eficácia 

dirigida a todos os consumidores que efetuarem a aquisição de produtos 

em quaisquer dos estabelecimentos comerciais já existentes ou que 

vierem a ser constituídos pela empresa requerida no Estado de Mato 

Grosso (CDC, art. 93, II c/c art. 103, I). Defiro a inversão do ônus da prova, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/90, não desincumbindo, 

porém, o requerente, de realizar, minimamente, a prova constitutiva do 

direito alegado, de forma a atender ao disposto no art. 333, I do CPC. 

Designo a audiência de conciliação para o dia 28/11/2018, às 15h. Cite-se 

e intime-se o requerido, fazendo constar expressamente as advertências 

previstas no art. 334, § 5º, segunda parte e §§ 8º, 9º e 10, do Novo 

Código de Processo Civil. Cientifique-se o representante do Ministério 

Público. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de 

Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021260-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA SOUZA PIRES GONCALVES (REQUERENTE)

VALQUIR JOSE GONCALVES (REQUERENTE)

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021260-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSANA SOUZA PIRES 

GONCALVES, VALQUIR JOSE GONCALVES Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para cumprir integralmente à decisão, constante do 

Id. 14255102, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1029206-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES (ADVOGADO(A))

ERIKA CUNHA MONTEIRO AVELINO VIEIRA (REQUERENTE)

JOSE ADOLPHO DE LIMA AVELINO VIEIRA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029206-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE ADOLPHO DE LIMA 

AVELINO VIEIRA, ERIKA CUNHA MONTEIRO AVELINO VIEIRA Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, colacionando aos autos os documentos pessoais dos autores, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029312-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

LETICIA GABRIELLI BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANTUIL JOSE CARVALHO SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029312-68.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FERNANDA CARVALHO 

SILVA INVENTARIADO: WANTUIL JOSE CARVALHO SILVA Vistos etc. 

Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial, para emendá-la, em 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos a qualificação e endereço do outro 

herdeiro, tendo em vista constar em sua certidão de óbito que o falecido 

possuía dois filhos, bem como, para juntar a certidão de casamento do de 

Cujus, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de setembro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1026742-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. P. C. (REQUERENTE)

J. A. D. C. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. W. D. F. (REQUERIDO)

J. A. D. S. D. (REQUERIDO)

V. P. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1026742-12.2018.8.11.0041 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 do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 13 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016559-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. O. D. M. (ADVOGADO(A))

M. T. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. M. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1016559-79.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 13 de setembro de 2018 (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029373-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUCRERES RIBEIRO GONCALVES (REQUERENTE)

FLAVIA RIBEIRO NASSAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS AUGUSTINHO GONÇALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1029373-26.2018.8.11.0041 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, 13 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 340037 Nr: 32963-77.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA DE ANDRADE E SILVA LOPES, GEORGE 

HENRY ANDRADE SILVA, MARCOS AURÉLIO ANDRADE DA SILVA, 

ALESSANDRA ANDRADE E SILVA, DANIELE DE ARRUDA SILVA, MAIANE 

CAROLINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NEIDE BRUNO DA SILVA, 

ESPÓLIO DE ALINOR OLIMPIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE BERTUOL DUARTE - 

OAB:13747, GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL - OAB:15388/MT, 

LETICIA FREITAS DA SILVA - OAB:195780, MARCUS VINICIUS 

FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - 

OAB:5982, ODAIR A BUSIQUIA - OAB:11564-A, ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:13.685/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT, 

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BERGAMINI 

CHIORATTO - OAB:6798, ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE 

MENDONÇA - OAB: 6173/MT, HELOISA SANTOS LUGATO DE ALMEIDA 

- OAB:16.387, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ODAIR APARECIDO 

BUSIQUIA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1137234 Nr: 26206-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLE LIMA DOS ANJOS - 

OAB:13442-E, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:17688/MT, 

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:13952/B, JÚLIO CÉSAR DE 

OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:7102-B

 Código 1137234

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, para 

manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

de direito, conforme parecer Ministerial de fls.404, sob pena de extinção.
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Advirta-se que, em caso de não comparecimento no prazo acima 

estabelecido, o processo será extinto por desinteresse processual.

Sirva-se cópia da presente como mandado de intimação.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 10 de setembro 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.: 1023482 Nr: 33640-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BARBOSA FARIAS 

MACHADO - OAB:11120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1023482

Vistos etc.

 Percebe-se que os herdeiros não realizaram o desconto da parcela já 

levantada por Adelina Angélica de Araújo e por Mariangela Ramos de 

Araújo, conforme constou na decisão de fl. 563vº.

Diante do exposto, INTIMEM-SE Mariangela Ramos de Araújo Lima e 

Adelina Angélica de Araújo, na pessoa de seus advogados, para que 

informem a quantia remanescente para levantamento, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Na sequência, INTIMEM-SE os herdeiros Raquel Cristina Araújo Silva e 

Genésio Machado Araújo, para que se manifestem, em 05 (cinco) dias.

 Após, ante a existência de interesse de incapaz, Pedro Henrique Araújo 

(fl. 607vº), dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para 

pronunciamento, quanto ao pedido de liberação da quota-parte 

pertencente à Haroldo Araújo (fls. 594/596).

Cumpra-se, com urgência.

Cuiabá-MT, 10 de setembro 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.: 749437 Nr: 802-72.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 749437

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, para manifestar-se, acerca do parecer Ministerial 

de fls. 163, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 11 de setembro 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.: 1100339 Nr: 10696-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KPPS, MSDS, GRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.PROCEDA-SE a baixa da penhora que recaiu sobre o 

veículo de propriedade de requerido, conforme extrato de fl. 37.Ciência ao 

ilustre Ministério Público.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, 11 de setembro de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1090485 Nr: 6333-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, EVANEIDE MARTINS DE FREITAS DO 

AMARAL - OAB:8345, FRANCISCA DE ARAUJO MARQUES - 

OAB:2661/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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 da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), DANILO GAIVA 

MAGALHAES DOS SANTOS a proceder à devolução dos autos em 

epígrafe em 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1061178 Nr: 51513-76.2015.811.0041

 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: RFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18653/MT, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1061178

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 100, eis que, o termo de guarda, encontra-se na 

contra capa dos autos, pendente apenas de assinatura e retirada pela 

parte.

Intime-se a parte autora, para comparecer perante este juízo, para 

assinatura e retirada do termo de guarda, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo e não havendo novos requerimentos, retornem os autos 

ao arquivo, procedendo-se as regulares baixas e anotações de legais.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 787673 Nr: 41593-83.2012.811.0041

 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: BENEDITO NUNES, ANTÔNIA APARECIDA DA SILVA, 

MANOEL URBANO NUNES, MARIA ELEONORA NUNES, ALICE XAVIER DE 

LIMA NUNES, ESTELVINA DA SILVA NUNES, GENESE DA SILVA NUNES, 

MARIANA DA SILVA NUNES, JOAQUIM LOURIVAL NUNES FILHO, EDSON 

SILVA NUNES, JORGE DA SILVA NUNES, PEDRO PAULO DA SILVA 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOAQUIM LOURIVAL NUNES

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

NASCIMENTO - OAB:19.458/MT, RAFAEL AMORIM DA VEIGA LIMA - 

OAB:21.567, TAMARA DUARTE GOMES - OAB:14.518 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), JANAINA MACIEL SOUTO 

DO NASCIMENTO a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 800845 Nr: 7274-55.2013.811.0041

 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: LUCIA APARECIDA MEDEIROS TANAJURA, GUILHERME 

HENRIQUE TANAJURA, LUCIANA HELENA TANAJURA CAVALCANTI, 

KATIA LUZIA TANAJURA, RLT, DIVA LEITE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GENERALDO BERNARDINO 

TANAJURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO WESLEY VERZIGNAZZI - 

OAB:23171O, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), BRUNO WESLEY 

VERZIGNAZZI a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1046422 Nr: 44567-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA BERNARDES FRANCO, BBFDO, PRISCILA 

BERNARDES FRANCO, MBFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EVERALDO APARECIDO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), DEBORA ADRIANA ALVES 

a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 

3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 705756 Nr: 191-56.2011.811.0041

 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: EDNA NÓBREGA DE QUEIROZ, PATRÍCIA CRISTINA 

NÓBREGA DE QUEIROZ, SYLVIA ADELA NÓBREGA DE QUEIROZ, 

HELENA MARIA LOURENÇO BALSALOBRE DE QUEIROZ, RUBENS JOSÉ 

NÓBREGA DE QUEIROZ, A. P. B. O., LUCILENE BENEDITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLÓVIS ROBERTO BALSALOBRE 

DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548, ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:13548/MT, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3.213/MT, CLÁUDIO 

STÁBILE RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3213, DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199 MT, DIONE FRANCISCA MARANHÃO QUEIRÓZ 

ALMEIDA - OAB:4.166/MT, ELCI JACQUES ANDRADE - OAB:12924, 

GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, GIZELA BARRETO 

SAMPAIO - OAB:19763/O, JOCELANE GONÇALVES - OAB:9.390/MT, 

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, 

PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), DIONE FRANCISCA 

MARANHÃO DE Q. ALMEIDA a proceder à devolução dos autos em 

epígrafe em 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação 

das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 103721 Nr: 1322-33.1992.811.0041

 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: VILMA ADELINA RAMOS HUMEL, SUCENA SILVIA 

HUMMEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO HUMEL ( DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB:6844/MT, RAFAEL ODÍLIO RAMOS DOS SANTOS - 

OAB:15.149/O/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ALEXANDRA DE MOURA 

NOGUEIRA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 883481 Nr: 18898-67.2014.811.0041

 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: FLORIANO DIAS DA SILVA, NILZETE PRADO MARTINS 

DA SILVA, LUCIA DIAS DA SILVA, ANTONIA DIAS DA SILVA, VERA 

LUCIA DIAS DA SILVA, NILZA MARIA DIAS DA SILVA, MANOEL BENEDITO 

DA SILVA, BENEDITO CRUZ DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CREOPHO RIBEIRO DA SILVA, 

ESPOLIO DE MARIA DIAS DO NASCIMENTO SILVA

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

OAB:7397/MT, ELIZETE FERREIRA AQUINO PEREIRA LOPES - 

OAB:2701, ELIZETE FERREIRA AQUINO PEREIRA LOPES - 

OAB:2701/MT, humberto marques da silva - OAB:, oswaldo santos 

- OAB:, Ruy nogueira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ELIZETE FERREIRA AQUINO 

PEREIRA LOPES a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades 

do art. 234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 4566 Nr: 1064-92.1970.811.0041

 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: HUGO BLANCO URRUTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUN NAMAN TANUS (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ROBINSON HENRIQUE 

PEREGO a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, 

§ 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1020825 Nr: 32341-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRDSP, LYDSP, DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14.443, PRISCILLA SQUINELLO NOGUEIRA - OAB:11.132/MT

 Código 1020825

Vistos etc.

Trata-se de Execução de Alimentos, proposta por Lisandra Rabechy de 

Souza Preto e Leonardo Yuri de Souza Preto, representada por sua 

genitora Deise Mara de Souza, em face de Adauto de Oliveira, 

devidamente qualificados na inicial.

No id. 14939135, a parte autora informou o cumprimento integral da 

obrigação alimentar em atraso, pugnando pela extinção da ação, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, diante do pagamento integral do débito ora executado.

PROCEDAM-SE as baixas das restrições, eventualmente, existente em 

nome do requerido.

Ciência ao ilustre Ministério Público.

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, 11 de setembro 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.: 1012904 Nr: 28788-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCHN, VCH, MCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA XAVIER DA SILVA - 

OAB:12162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Gonçalo Gomes da 

Silva Júnior - OAB:7940

 Código 1012904

Vistos etc.

 Intimem-se os herdeiros Vinicyus e Matheus, por meio de seu advogado 

habilitado, para que se manifestem acerca das últimas declarações e 

plano de partilha, apresentadas às fls. 736/742 e documentos que as 

acompanham, em 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, dê-se vista dos autos ao zeloso Ministério Público para 

pronunciamento, no prazo legal.

Na sequência, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de setembro 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.: 825805 Nr: 31779-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGFA, CFGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE C. SANSAO PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 19.785, ANA PAULA LARA PINTO NUNES - 

OAB:20.285/MT, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - OAB:19.124/O 

OAB/MT, ULISSES LACERDA MORAES - OAB:15428-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA DE CASSIA - 

OAB:72683/RJ

 Ação 825805

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, informe o atual endereço do executado, sob pena de remessa dos 

autos ao arquivo provisório.

Encaminhe-se mandado de prisão, à Delegacia de Capturas, para o devido 

cumprimento.

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, junte aos autos, cálculo da dívida atualizado.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1182650 Nr: 44692-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMPM, AJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL COSTA LEITE - 

OAB:6608/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:OAB/MT 5.652

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), GABRIEL COSTA LEITE a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 181283 Nr: 28150-46.2004.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO RIBEIRO PITTA, R. F. P., I. P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA FRANCISCO PITTA

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

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, CARLOS FREDERICK S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7.355-A, FABIANO ALVES CORREA DA COSTA - OAB:9224, FÁBIO 

MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT, KALYNCA SILVA INES DE 

ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ISABELLY FURTUNATO a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 736685 Nr: 33127-37.2011.811.0041

 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: VALÉRIA DE ANDRADE E SILVA LOPES, MARCOS 

AURÉLIO ANDRADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ANDRADE E SILVA, DANIELE 

DE ARRUDA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA S. FILHO - OAB:13.685 MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), ODAIR APARECIDO 
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BUSIQUIA a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 

234, § 2º, 3º e 5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1169997 Nr: 40178-26.2016.811.0041

 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 HELENA MASSOLI REY PARRADO, Alexandra 

Massoli Rey Parrado, MANUELA MASSOLI REY PARRADO, LUIZ 

FERNANDO MASSOLI REY PARRADO, ELYNOR REY PARRADO, GIZETH 

REY PARRADO DIAS BATISTA, FERNANDA MACEDO PARRADO, BRENO 

MACEDO REY PARRADO, MIRIAN MURER MACEDO PARRADO, ANDREA 

MACEDO PARRADO PULICCI, JULIANO BUZZINI PULICCI, CAROLINE 

MACEDO PARRADO LOPES DE OLIVEIRA, RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELYNOR REY PARRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DIAS BATISTA - 

OAB:251.008, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.264, 

MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, Marlon de 

Latorraca Barbosa - OAB:OAB/MT 4.978, MURILO MASSOLI LEIRIÃO 

- OAB:21405/0, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), IVO FERREIRA DA SILVA a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1194540 Nr: 2905-76.2017.811.0041

 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: GRACINDA GUIOMAR CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA MASSOLI REY PARRADO, 

ESPOLIO DE ELYNOR REY PARRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COUTO MACEDO - 

OAB:198.486/SP, LUCIA AVARY DE CAMPOS - OAB:126124, LUCIA 

AVARY DE CAMPOS - OAB:126124/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), IVO FERREIRA DA SILVA a 

proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 3º e 

5º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 753345 Nr: 5243-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA FARIA BUCAIR, RAMILZA BUCAIR DE MENESES, 

ROSBECK DA PENHA BUCAIR, RAMIS BUCAIR JÚNIOR, ROGENA BUCAIR 

NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE RAMIS BUCAIR

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

OAB:6743/MT, EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - OAB:10.780-B/MT, 

FERNANDO GARCIA BARBOSA - OAB:17.134-MT, JOÃO CARLOS 

BRITO REBELLO - OAB:6024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, para INTIMAR o(a) Sr.(a) advogado(a), BRENO DEL BARCO NEVES 

a proceder à devolução dos autos em epígrafe em 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do art. 234, § 2º, 

3º e 5º, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010032-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

DEBORAH CRISTINA JANUARIO (AUTOR(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NADIDA MAHFOUZ (RÉU)

SEBASTIAO DO NASCIMENTO (RÉU)

ANA MARIA JANUARIO (RÉU)

JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO (RÉU)

MANOEL BENEDITO JANUARIO (RÉU)

ANICI MARIANO DO NASCIMENTO FRANCA (RÉU)

MOHAMED ALI HAMMOUD (ADVOGADO(A))

LUCINEI JANUARIO DE ARAGAO (RÉU)

SAMIR HAMMOUD (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DO NASCIMENTO (RÉU)

SANDRA MARIA JANUARIO (RÉU)

BENEDITA DO NASCIMENTO (RÉU)

KASSIA MAHFOUZ (RÉU)

MARIA DO NASCIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1010032-48.2017.8.11.0041. 

AUTOR(A): DEBORAH CRISTINA JANUARIO RÉU: NADIDA MAHFOUZ, 

KASSIA MAHFOUZ, ANICI MARIANO DO NASCIMENTO FRANCA, 

BENEDITA DO NASCIMENTO, SEBASTIAO DO NASCIMENTO, MARIA DO 

NASCIMENTO, LUCINEI JANUARIO DE ARAGAO, FRANCISCO DO 

NASCIMENTO, ANA MARIA JANUARIO, JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO, 

SANDRA MARIA JANUARIO, MANOEL BENEDITO JANUARIO Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos perante este juízo, por 

Deborah Cristina Januário, em decorrência da decisão proferida no 

id.14976060, sob o argumento de que, houve omissão deste juízo, quanto 

à forma que, deve se dar o pagamento do exame, bem como, o valor que, 

cabe a cada parte. Diante do exposto, nos termos do art. 1.022, inciso II, 

do Código de Processo Civil, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos 

embargos declaratórios, para que, passe a constar da decisão 

embargada: “O pagamento do exame fica de responsabilidade das partes 

(autora e requerida), na proporção de 50%[1] (cinquenta por cento) para 

cada uma que, deverão providenciar sua quitação até a data da coleta, no 

valor de R$ 1.635,00 (hum mil seiscentos e trinta e cinco reais)”. A 

presente é parte integrante da decisão proferida, ante seu teor 

complementar, devendo permanecer, no mais, todos os termos da decisão 

questionada. Outrossim, tendo em vista que, a parte requerida (Nadida e 

Kássia) já efetuou o pagamento da parte que lhe cabe, conforme 

comprovante acostado no id.15250563, INTIME-SE a parte autora, por meio 

de sua culta advogada, para que, efetue o pagamento do valor 

remanescente, ou seja, R$ 817,50 (oitocentos e dezessete reais e 

cinquenta centavos), no gabinete desta Vara Judicial, até o dia 

14.09.2018, sob pena do material coletado ser descartado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] R$ 817,50 (oitocentos 

e dezessete reais e cinquenta centavos).

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015146-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ERONILDES DE GUSMAO MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA SOARES MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015146-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ERONILDES DE GUSMAO 

MARTINS RÉU: ALANA SOARES MARTINS Vistos etc. Defiro a gratuidade 

processual, nos termos do art. 98, do CPC. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos, proposta por Eronildes de Gusmão Martins, em 
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face de Cinelma Soares Maciel, devidamente qualificados nos autos. O 

pedido de antecipação da tutela de urgência poderá ser concedido, 

liminarmente, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de 

dano, ou risco ao resultado útil do processo, com base nos requisitos 

ínsitos no art. 300 do Código de Processo Civil que estabelece: “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.” A probabilidade do direito exigida pelo caput 

do art. 300, do Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto 

à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, de acordo com as provas apresentadas pelo 

autor, tendo em vista que sua filha Alana é funcionária efetiva do Município 

de Cuiabá, conforme documento, constante do Id.13471139. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, defiro a liminar pretendida, pelo 

que, exonero, provisoriamente, o autor pelo pagamento dos alimentos, até 

ulterior deliberação. Oficie-se a Caixa Econômica Federal[1], para que 

cesse o desconto, em folha de pagamento do autor, à título de pensão 

alimentícia, até nova comunicação. Designo audiência de conciliação, para 

o próximo dia 16 de outubro de 2018, às 09:00 horas, a ser presidida pelo 

ilustre Conciliador desta Vara Judicial. Cite-se a parte ré[2] e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados, fazendo constar do mandado que, na hipótese de 

inocorrência de acordo, o prazo de defesa começará a fluir, a partir da 

referida solenidade. Intime-se o autor, por meio de seu ilustre advogado. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Caixa Econômica 

Federal (Agência 1569) – Endereço: Av. Tenente Coronel Duarte, nº 1003, 

Bairro: Centro, Cidade: Cuiabá-MT. [2] Alana Soares Martins – Endereço: 

Rua Clara Nunes, nº 127, Bairro: Santa Izabel, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 

78.035-000. ZONA 02.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1027080-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI (ADVOGADO(A))

CONRADO BARBOSA MULLER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA LOTUFO MULLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE MENDES MULLER AFFI OAB - 109.553.131-04 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1027080-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: CONRADO BARBOSA 

MULLER REQUERIDO: MONICA LOTUFO MULLER PROCURADOR: ELIANE 

MENDES MULLER AFFI Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual, proposta por Conrado Barbosa Muller e Mônica Lotufo Muller, 

devidamente qualificados na inicial. Esclareceram os autores que, 

contraíram matrimônio em 28 de janeiro de 1989, sob o regime da 

comunhão universal de bens, conforme certidão de casamento, acostada 

ao id. 14847709, sendo que, da união, adveio um filho, já plenamente 

capaz, o que se observa dos documentos com id. 14847645 (p.6), mas 

que, em decorrência de seu estado de saúde, depende do auxílio dos 

genitores e, que foram amealhados bens. Informou a autora que voltará a 

usar nome de solteira. A ação dispensa a atuação Ministerial, em face da 

inexistência de interesse de incapaz. Diante do exposto e de tudo mais 

que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, os termos do acordo constante do 

id. 14847617, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais e, via de 

consequência, decreto o DIVÓRCIO de CONRADO BARBOSA MULLER e 

MÔNICA LOTUFO MULLER, com fundamento nos arts. 226, §6º, da 

Constituição da República, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Em 

atenção ao disposto no art. 17 da Lei nº 6.515/77, consigna-se que a 

divorcianda optou por voltar a usar o nome de solteira: MÔNICA LOTUFO. 

EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação. DEFIRO a 

gratuidade processual requerida. Transitada em julgado, após, as 

formalidades e baixas legais, arquivem-se os autos independentemente, 

de nova determinação. Sem custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 12 de setembro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025546-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. S. (ADVOGADO(A))

D. M. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. M. (RÉU)

L. M. D. O. (RÉU)

L. F. M. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1025546-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): DELAMARE MENDONCA DE 

OLIVEIRA RÉU: LUCAS FELIPE MEDEIROS OLIVEIRA, LETICIA MEDEIROS 

DE OLIVEIRA, ALINE DA SILVA MEDEIROS Vistos etc. Diante das 

informações prestadas, acolho os autos na forma declinada. Mantenho, no 

mais, os termos das decisões prolatadas. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 21 de novembro de 2018, às 

14h30min. As partes deverão comparecer para prestar depoimento, 

acompanhadas de suas testemunhas. 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). Sirva cópia da presente como mandado. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025546-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. D. S. (ADVOGADO(A))

D. M. D. O. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. M. (RÉU)

L. M. D. O. (RÉU)

L. F. M. O. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Procedo à intimação da parte autora para, em 5 

(cinco) dias, proceder ao recolhimento da diligência do oficial de justiça a 

fim de se proceder à intimação da parte autora para comparecer à 

audiência designada.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000663-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. D. (REQUERENTE)

REGINA DA SILVA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO DIAS RIBEIRO (INVENTARIADO)

CAROLINA GALVAO PERES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IRENO DIAS RIBEIRO JUNIOR (HERDEIRO)

D. A. M. D. (HERDEIRO)

CAROLINA GALVAO PERES (ADVOGADO(A))

PRISCILA NUNES RIBEIRO (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSA MARIA PEREIRA RIBEIRO (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ 
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____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________ CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual e da 

CNGC/2017, impulsiono o presente feito para intimar o inventariante para 

que, dentro do prazo de 15 dias, apresente sua manifestação frente a 

petição apresentada pela herdeira Priscila Nunes Ribeiro. Cuiabá, 13 de 

setembro 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1025518-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. D. (ADVOGADO(A))

E. C. D. C. (ADVOGADO(A))

M. M. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. N. R. (REQUERIDO)

N. P. J. (ADVOGADO(A))

S. L. B. (REQUERIDO)

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 as partes para que, 

dentro do prazo de 15 dias, manifestem quanto ao laudo pericial. Cuiabá, 

13 de setembro 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: 1009933-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. C. (ADVOGADO(A))

S. M. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Despacho proferido em audiência. Termo anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009533-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. Z. M. (EXEQUENTE)

MAGNO JOSE DA SILVA (ADVOGADO(A))

JEANNY ZIEBELL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

SERGIO MOURA MENDES (EXECUTADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

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 dentro do prazo de 15 dias. Cuiabá, 13 de 

setembro de 2018 (assinado digitalmente) Mirelli Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1083096 Nr: 3017-79.2016.811.0041

 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: NNCL, JDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDL, KDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FAZOLO DE ABREU - 

OAB:21007/O, JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14.119/MT, 

VINICIUS KENJI TANAKA - OAB:20773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GOMES TAKAIAMA - 

OAB:14.119/MT

 Processo nº. 3017-79.2016 - Código 1083096

 Vistos.

Colha-se o parecer Ministerial.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 923764 Nr: 45697-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18.893/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIK HALLEY MAGALHÃES - 

OAB:18.893/O

 Processo nº. 45697-50.2014 – Código 923764.

 Vistos.

 Delza Abadia Gomes de Cristo propôs a presente Ação de Interdição em 

face de Rafaela Gomes Leitão.

 Relatou que a requerida é sua irmã, e que desde pequena é portadora de 

retardo mental, precisando de ajuda de terceiras pessoas para prática de 

atos simples da vida. Esclarece, ainda, que a genitora sempre cuidou da 

requerida, no entanto, esta veio a óbito em 2014, e desde então a autora 

assumiu os cuidados para com a irmã.

 À fl. 33 foi deferida a curatela provisória e designada audiência de 

interrogatório, cujo termo está encartado à fl. 38.

 À fl. 44 foi determinada a realização de perícia médica, cujo laudo pericial 

foi acostado às fls. 64/66.

 À fl. 68 o Ministério Público opinou pela intimação da autora, a fim de que 

informasse duas pessoas a serem nomeadas como apoiadoras da 

requerida.

 As pessoas acima mencionadas foram indicadas à fl. 75.

 Os apoiadores informaram aos oficiais de justiça, no ato da intimação, que 

concordam com a nomeação, fls. 82-v e 84/85.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Constata-se dos autos que a autora buscou a interdição da requerida, 

sua irmã, após o falecimento da genitora, que era a responsável pela 

requerida.

 Esclarece que Rafaela desde pequena faz tratamento de saúde, devido a 

sérios problemas mentais que a acometem, e que em razão de sua 

limitação, encontra muita dificuldade para a prática dos atos simples do dia 

a dia, e necessita estar representada por alguém que possa lhe orientar e 

cuidar de seus interesses pessoais.

 Às fls. 64/66, consta laudo pericial, que relata o seguinte:

 “8. CONCLUSÃO: Após avaliação da periciada concluímos que ela é 

portadora de retardo mental leve, classificada no CID10 – F70, que apesar 

de leve retira da periciada o total discernimento, além de prejuízos na sua 

inteligência, tornando-a parcialmente incapaz de reger por si só seus atos 

da vida civil. Necessitando de auxílio para realizar tratamento de saúde e 

administrar finanças”.

 Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre a redução cognitiva da requerida.

 No entanto, o laudo pericial apontou redução parcial de discernimento, 

trazendo a necessidade de se restaurar juridicamente a capacidade da 
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Sra. Olga de exprimir sua vontade, e ao mesmo tempo, garantir que esteja 

amparada, recebendo a orientação necessária dos apoiadores, que a 

conduzirão na prática dos atos da vida civil, especificamente em questões 

relacionadas à saúde, quando necessário, e, quanto a negócios, compra e 

venda, empréstimos, que envolvam o patrimônio/finanças e aposentadoria, 

sob pena de invalidade dos negócios/atos que vierem a se realizar sem a 

participação dos apoiadores, (art. 1.783-A § 4º do CC) tendo em vista que 

se trata de pessoa relativamente incapaz, que necessita de apoio para a 

tomada de algumas decisões acima mencionadas.

 Consigno, por oportuno, que no exercício do munus público de 

apoiamento, devem os apoiadores se portar de maneira a auxiliar a 

pessoa apoiada como se estivesse a orientar seus próprios negócios, não 

podendo agir com dolo, e, muito menos, com culpa, (imprudência, 

negligência ou imperícia).

 Esclareço, por fim que inobstante a intimação da autora para indicar duas 

pessoas para figurarem como apoiadoras, considerando o levantamento 

da interdição, bem como que, a requerida já vive sob os cuidados da 

autora, sua irmã, essa deverá ser nomeada como apoiadora, juntamente 

com outra pessoa, dentre as indicadas nos autos.

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado, e o faço 

nos termos do artigo 756, do Código de Processo Civil, para levantar a 

interdição de Rafaela Gomes Leitão, com a nomeação de Delza Abadia 

Gomes de Cristo e Adriana Conceição de Freitas Lemes Espinoza, na 

condição de apoiadoras daquela (vide fl. 75).

 Por fim, declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se os apoiadores nomeados, da sentença, bem como para 

firmarem o termo de compromisso, que deverá ser expedido especificando 

os limites do apoio, nos termos acima decidido.

 Observo, ainda, que a substituição dos apoiadores nomeados pode ser 

determinada a qualquer tempo, se verificada a necessidade, nos termos 

dos §§ 7º e 8º do art. 1.783-A do Código Civil.

 Em obediência ao disposto no art. 1.184 do Código de Processo Civil, 

assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

 Sem custas.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 11 de setembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1135079 Nr: 25119-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSES, BMDSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:6.660/MT, LUISA GABRIELA DA SILVA - OAB:20078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 25119-95.2016 – Código 1135079.

 Vistos.

 Maria de Souza e Silva propôs a presente Ação de Interdição em face de 

Bartolina Maria de Souza e Silva.

 Relatou que a requerida é sua genitora, e que ela é portadora de 

deficiência mental (esquizofrenia), e em razão disso, tem seu 

discernimento reduzido, precisando de ajuda de terceiras pessoas para 

prática dos atos da vida civil.

 À fl. 34 foi deferida a curatela provisória.

 À fl. 54 foi determinada a realização de estudo psicossocial do caso, cujo 

relatório está encartado às fls. 55/58.

 À fl. 64 o Ministério Público opinou pela procedência do pedido.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Constata-se dos autos que a autora buscou a interdição da requerida, 

sua mãe, tendo em vista ser a mesma portadora de esquizofrenia 

indiferenciada, e em razão disso, encontra dificuldade para a prática dos 

atos mais simples do dia a dia, e necessita estar representada por alguém 

que possa lhe orientar e cuidar de seus interesses pessoais.

 Às fls. 55/58, consta relatório do estudo psicossocial do caso, que relata 

o seguinte:

 “b – Conclusão Psicológica: durante visita domiciliar e entrevistas, 

verifica-se que a interditada, Sra. Bartolina, é portadora de esquizofrenia, 

conforme CID F-200 diagnosticado pelos médicos psiquiatra e 

neurologista. A idosa pareceu estar bem cuidada, em ambiente salutar, 

apresentando vínculo afetivo para com a filha Maria, requerente. (...).”

 Desta sorte, analisando o conjunto probatório acostado aos autos, não 

resta dúvida sobre o comprometimento cognitivo da requerida, deixando 

evidenciada a necessidade de acolhimento do pleito.

 Pelo exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente 

o pedido formulado, e por conseguinte, decreto a interdição de Bartolina 

Maria de Souza e Silva, declarando-a absolutamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil e nomeio como Curadora definitiva à 

requerida a senhora Maria de Souza e Silva.

 Por fim, declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos termos 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Em obediência ao disposto no art. 1.184 do Código de Processo Civil, 

assim como no art. 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 (dez) dias.

 Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

 Sem custas.

 P. I. C.

 Cuiabá, MT, 12 de setembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 814621 Nr: 21081-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELDQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDSAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABIA BARBOSA DA FONSECA 

- OAB:10.869, UNIJURIS/UNIC - OAB:

 Processo nº. 21081-45.2013 – Código 814621

 Vistos.

 Cuida-se de processo em que já foram proferidas duas sentenças 

parciais de mérito (fls. 29 e 65), ficando ainda pendente de análise apenas 

a questão da partilha de um imóvel. No entanto, a parte autora postulou a 

homologação de desistência da ação, como pode ser visto à fl. 94.

 Tentada a intimação da requerida, para que se manifestasse sobre o 

pedido de extinção, a mesma permaneceu inerte (fls. 117/120).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, apenas com relação à 

partilha de bens, e declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Mantenho inalteradas as sentenças parciais de mérito proferidas às fls. 

29 e 65.

 Defiro à parte autora a gratuidade processual.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 862423 Nr: 3584-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 3584-81.2014 – Código 862423

 Vistos.

 Defiro o requerimento de fl. 84.

Aguarde-se o prazo de suspensão em cartório.

 Após o prazo decorrido, intime-se a parte autora para manifestar, 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal, sob pena de 

extinção.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 845709 Nr: 49366-48.2013.811.0041

 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: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - 

OAB:13379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifico que houve um equívoco do requerente, pois, este Juízo 

determinou que comprovasse o falecimento do pai registral, e informar os 

nomes de seus sucessores (fl. 50). No entanto, o autor esclareceu que 

deixou de informar os sucessores do PAI BIOLÓGICO por não saber se 

ele deixou sucessores (fls. 51/53).

Assim, novamente determino a intimação do requerente, para que informe 

nos autos o nome e qualificação dos filhos e/ou sucessores do falecido 

senhor Osmar dos Santos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 112176 Nr: 11377-96.1999.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA PACELIUKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON CARDOVANI FILHO

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

OAB:3830/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação declaratória de ausência que foi desarquivada pela 

requerente que agora postula autorização para venda de um imóvel que 

pertence ao ausente.

Analisando o processo, verifica-se que às fls. 102/104, foi declarada a 

abertura da sucessão provisória do ausente.

Dispõe o art. 28 do Código Civil que: "A sentença que determinar a 

abertura da sucessão provisória só produzirá efeito cento e oitenta dias 

depois de publicada pela imprensa; mas, logo que passe em julgado, 

proceder-se-á à abertura do testamento, se houver, e ao inventário e 

partilha dos bens, como se o ausente fosse falecido."

Portanto, infere-se que o pedido de alienação de bens do ausente, 

versado na petição de fls. 114/119, deve ser formulado mediante abertura 

da ação de inventário.

Diante do exposto, indefiro o pedido de fls. 114/119.

Devolvam-se os autos ao arquivo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1097670 Nr: 9569-60.2016.811.0041

 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: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7.287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo 

Civil, tratando-se de competência absoluta – segundo entendimento do STJ 

– defiro o requerimento de fls. 143/147, e declaro a incompetência deste 

Juízo para processar e julgar a presente ação, conforme o disposto no 

art. 50 e art. 53, inciso II, do CPC c/c art. 147, inciso I, do ECA e, em 

consequência, determino a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de 

Rondonópolis – Mato Grosso. Dê-se ciência ao Ministério Público.Decorrido 

o prazo para eventual recurso e, procedidas às baixas necessárias, 

remeta-se o feito com as nossas homenagens. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 11.9.2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 179741 Nr: 27029-80.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCXS, EXDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB 5332- A - OAB:5332-A/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - UNIJURIS - OAB:6.199/MT, EVANEIDE MARTINS DE 

FREITAS DO AMARAL - OAB:8.345, FLAVIO JOSE FERREIRA UNIJURIS 

- OAB:3.574/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HELIODORIO SANTOS NERY - OAB:4630/MT, JORGE JOSÉ NOGA - 

UNIJURIS - OAB:3830/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR - 

OAB:4636/MT, NAIME MARCIO MARTINS DE MORAES - OAB:OAB/MT 

3.847, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6667/MT, UNIC - UNIJURIS 

- NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Promova-se o cumprimendo do despacho de fl. 166.

Promova-se a pesquisa de endereço em nome do executado, nos 

sistemas a disposição deste juízo.

Promova-se o necessário para que a dívida seja protestada (CPC, art. 528, 

§3º).

Promova-se a consulta de vínculos empregatícios do executado no 

sistema CAGED/MTE.

Promova-se tentativa de penhora de valores, via sistema BACENJUD, com 

imediata transferência do valor bloqueado para a conta de depósitos 

judiciais.

Promova-se pesquisa de veículos cadastrados em nome do executado, 

via sistema RENAJUD.

Promova-se a inclusão da ordem prisão civil no sistema BNMP 2.0/CNJ, 

nele consignando que o débito é o que consta do demonstrativo juntado às 

fls. 77/119.

Caso seja obtido endereço do executado diverso do que consta nos 

autos, expeça-se novo mandado de prisão, bem como, expeça-se ofício à 

Autoridade Policial competente solicitando o seu cumprimento, 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.

Havendo êxito na penhora de valores ou veículos, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste sobre o resultado da pesquisa, bem 

como, instrua o processo com demonstrativo atualizado da dívida.

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.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 194 de 528



Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 364046 Nr: 1498-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DVPSM, JPSM, TPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADM

 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: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15.838/MT, BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - 

OAB:8938/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT, CLAUDIA PATRICIA SALGADO - OAB:13260/MT

 Processo nº. 2009-6 – Código 364046

 Vistos.

 À fl. 82 foi informado nos autos que o executado não estava cumprindo o 

acordo homologado nos autos (fl. 81).

 À fl. 91 foi determinada a intimação do executado para que efetuasse o 

pagamento do débito no prazo legal, sem oportunidade de justificativa, 

posto que, precluso o direito.

 À fl. 97 consta certidão de intimação do executado e à fl. 98 certidão de 

ausência de pagamento.

 À fl. 99 o Ministério Público opinou pela decretação da prisão do devedor.

 À fl. 100-v foi decretada a prisão civil do executado, expedido à fl. 102.

 À fl. 126 os exequentes manifestaram o pedido da conversão do débito 

até a data de fevereiro/2015 para o rito de penhora, pela justificativa do 

executado já ter sido preso 2 (duas) vezes, sem efetuar o pagamento da 

dívida.

 À fl. 131 foi deferido o requerimento de execução de penhora pelo cálculo 

apresentado às fls. 129/130 (junho/2010 à maio/2011). Com a intimação do 

executado para pagar o débito descrito às fls. 126/127 (março/2015 à 

dezembro/2015).

 Às fls. 149/154 o executado apresentou impugnação com pedido de 

efeito suspensivo, alegando excesso de execução.

 Às fls. 162/164-v os exequentes retificaram o cálculo do débito 

(abril/2015 à maio/2018) e formularam novo pedido de prisão.

 À fl. 165 foi lançado o parecer Ministerial, pela intimação do executado 

para pagamento do débito em 03 (três) dias, pela prisão.

 É o necessário à análise e decisão.

 Em primeiro plano registro que esta execução está em perfeita harmonia 

com o verbete da Súmula 309 do STJ e art. 528, § 7º, do atual Código de 

Processo Civil.

 No caso, depreende-se que, devidamente citado, o devedor apresentou 

justificativa, alegando que passa por dificuldade financeira e não tem 

condições de efetuar o pagamento da verba alimentar, posteriormente 

homologou acordo de parcelamento do débito, o qual não foi cumprido em 

sua totalidade.

 Em sentido contraposto, a parte exequente peticionou impugnando a 

justificativa do executado por ser meramente protelatória e defendeu a 

decretação da prisão civil.

 Como sabido, a alegação de dificuldade financeira não serve de 

supedâneo para afastar o decreto prisional, já que não constitui 

justificativa válida para o inadimplemento do encargo alimentar, 

considerando que referida verba se destina à manutenção das 

necessidades mais elementares da vida, como direito a comida, saúde, 

moradia, entre outras, que não podem esperar, porque os exequentes 

precisam se alimentar todos os dias, precisam matar a sede, precisam ter 

uma moradia, e tudo isso tem um custo que deve ser suportado pelos 

genitores. No entanto, ancorado na alegação de dificuldade financeira, o 

executado não tem cumprido seu papel de mantenedor, razão pela qual 

sua prisão civil é medida que se impõe.

 Ainda, ao impugnar o valor do cálculo apresentado pela parte exequente, 

não justificou e não comprovou nos autos, o valor que considera devido.

 Portanto, rejeito a impugnação.

 Ante o exposto e em consonância com o parecer Ministerial, com base no 

art. 528, §§ 3º e 7º, do Código de Processo Civil, art. 5º, inciso LXVII, da 

Constituição Federal e Súmula nº. 309 do Superior Tribunal de Justiça, 

decreto a prisão do alimentante-devedor pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

ou até quitação integral do débito, caso ocorra antes. Ainda, com fulcro 

nos parágrafos 1º e 3º, do art. 528, do Código de Processo Civil, 

determino seja a dívida protestada.

 Expeça-se novo mandado de prisão, consignando que o débito é o 

constante no cálculo de fl. 163/164-v, atualizado até o mês de maio/2018, 

MAIS as prestações que vencerem no curso do processo.

 Ressalto por oportuno, que o presente decreto prisional tem por 

fundamento as verbas alimentares inadimplidas após o cumprimento do 

último mandado de prisão expedido nos autos.

 A prisão deverá ser cumprida no estabelecimento mais próximo da 

residência do executado, porém, separado dos demais presos comuns, 

especialmente dos periculosos.

 Cumpra-se com urgência.

 Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 250156 Nr: 17207-96.2006.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALSM, SSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDM, GCDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORALICE FRANCISCA GARCIA - 

OAB:7444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960/MT, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - 

OAB:9587/MT

 Vistos.

Considerando que já foram envidados esforços a fim de encontrar o atual 

endereço do requerido Gilberto Cássio dos Santos Moraes, no entanto, 

sem sucesso, determino que seja citado por edital, para, querendo, 

apresentar defesa à ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena 

de revelia.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1018954 Nr: 31352-45.2015.811.0041

 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: BENEDITA GONÇALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JUAREZ FERREIRA DA SILVA, 

MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO, UBERALDO FERREIRA DA SILVA, 

JUCÉIA FERREIRA GONÇALVES, UIZIO FERREIRA DA SILVA, DECIO 

FERREIRA DA SILVA, UBENICE FERREIRA DA SILVA RONDON, JANCEN 

FERREIRA DA SILVA, EDEZIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:16820/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:9235/MT, LINEIDE 

VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 DELIBERAÇÕES

O juiz despachou: Certifique, a Sra. Gestora, se houve intimação do 

despacho proferido à fl. 142. Após, renove-se a conclusão. Nada mais.

Sergio Valério

Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012022-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA REZENDE TOLOSA (AUTOR(A))

ANA PAULA REZENDE DOS SANTOS (AUTOR(A))

D. R. T. (AUTOR(A))

Hermes Bezerra da Silva Neto (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ TOLOSA FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1012022-40.2018.8.11.0041. Ação: 

Revisional de Alimentos com pedido de antecipação de tutela provisória de 

urgência Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Trata-se de Ação de 

Revisional de Alimentos com pedido de antecipação de tutela provisória de 

urgência proposta por D.R.L., assistido por sua mãe Ana Paula Rezende, e 

Natalia Rezende Tolosa, em face de José Luiz Tolosa Filho, todos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que no processo 

de n. 00040976620108220014 que tramitou perante o Juízo da 3ª Vara 

Cível da Comarca de Vilhena/RO, o Requerido se comprometeu em pagar, 

a título de alimentos o valor correspondente a 03 (três) salários mínimos, 

bem como as mensalidades escolares e o plano de saúde. Esclarecem 

que no final do ano de 2016, o Requerente menor, passou a residir com o 

Requerido, na cidade de Vilhena/RO, passando, assim, o Requerido a 

pagar o valor de 1,5 (um salário mínimo e meio) destinado a filha 

maior/Requerente, que continuou residindo com a genitora. Informam que 

no início deste ano, o Requerente menor voltou a residir com a genitora 

nesta cidade, todavia, o Requerido não voltou a pagar o valor de 1,5 (um 

salário mínimo e meio) de pensão ao filho, bem como as mensalidades 

escolares. Ressaltam que a mãe do Requerente/menor vem recebendo 

cobranças da escola, haja vista o inadimplemento do Requerido, o que tem 

gerado constrangimentos. Afirmam que o valor pago título de alimentos 

tornou-se insuficiente para atender as suas necessidades, isso porque o 

valor da mensalidade do curso superior da Requerente custa R$ 1.450,00 

(mil quatro e cinquenta reais). Asseguram que a mãe dos Requerentes 

possui renda mensal de R$ 2.881,00 (dois mil e oitocentos e oitenta e um 

reais), o que a impossibilita prover a contento o sustento dos filhos. Por 

outro lado, o Requerido é médico concursado da Prefeitura de Vilhena/RO 

e por possuir uma clínica médica particular na mesma cidade, com elevado 

salário, possui condições de arcar com um valor maior em relação aos 

alimentos. Dessa forma, pedem a majoração do valor dos alimentos para 

30% (trinta por cento) sobre todos os rendimentos brutos que o Requerido 

aufere no exercício do serviço público no Município de Vilhena/RO e como 

Médico autônomo, bem como a manutenção do plano de saúde, o 

pagamento das mensalidades escolares e demais gastos com 

alimentação, vestuários, transporte, laser e etc. Instruíram o pedido com 

documentos, os quais foram complementados, Id n. 13310288. É o 

relatório. Decido. No que tange ao pedido dos Requerentes, verifica-se 

que, de acordo com o artigo 15 da Lei 5.478/68 – L.A., a decisão judicial 

sobre alimentos pode ser a qualquer tempo revista, em face da situação 

financeira dos interessados. No entanto, para que possa ser concedido o 

pedido, necessário se faz que seja comprovada a alteração das 

condições financeiras do devedor de pagar os alimentos no patamar 

fixado ou a redução das necessidades do credor. No caso vertente, em 

que pese às alegações dos Requerentes não é possível, neste momento, 

conceder o pedido pleiteado, uma vez que no acordo acostado sob o Id n. 

13047749 o Requerido assumiu, além da obrigação do pagamento dos 

alimentos no valor de 03 (três) salários mínimos, o pagamento das 

mensalidades escolares, sem limite de valor e a realizar a matrícula em seu 

nome, planos de saúde, curso preparatório para vestibular e os gastos 

futuros com o ensino superior, sendo este último avaliado e discutido em 

outra oportunidade. Logo, se não está havendo o cumprimento do referido 

acordo, por parte do Requerido, devem os Requerentes buscarem 

entendendo necessário, o meio oportuno para fins de 

recebimento/cumprimento da obrigação. Além do mais, entendo que 

somente após a instrução probatória se terá condições de apreciar e 

decidir sobre o pedido de majoração do valor dos alimentos. A título de 

ilustração, trago em colação o seguinte entendimento: REVISÃO DE 

ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. LIMINAR. DESCABIMENTO. (...). 2. 

Para que o encargo alimentar estabelecido seja revisado, deve haver 

prova segura da efetiva modificação da fortuna de quem paga ou da 

necessidade de quem recebe, e essa prova deve ser produzida ao longo 

de toda a fase cognitiva da ação de revisão de alimentos. 3. Inexistindo ao 

início do feito prova cabal da alteração da capacidade econômica do 

alimentante, descabe estabelecer a majoração liminar do encargo 

alimentar. Recurso provido. (70045703659 RS , Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 31/01/2012, Sétima Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2012) Dito isso, 

indefiro o pedido de majoração do valor dos alimentos. No mais, 

considerando que a ação revisional de alimentos deve seguir o mesmo 

procedimento da ação de alimentos (art. 13 da lei 5.478/68), designo 

audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

11/12/2018 às 14:30 horas, dada necessidade de expedição de carta 

precatória. Cite-se o Requerido, através de carta precatória, do inteiro teor 

da ação, e intimem-se as partes, a representante legal do Requerente e a 

Requerente, através de seus d. patronos, a fim de que compareçam na 

audiência designada, acompanhados de seus advogados e testemunhas, 

independente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

representante legal do Requerente e da Requerente em extinção e 

arquivamento do processo e a do Requerido em confissão e revelia. Na 

audiência, se não houver acordo, poderá o Requerido contestar a ação, 

desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, 

à oitiva de testemunhas e à prolação de sentença. Ciência ao Ministério 

Público. Cumpra, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020841-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

ANDREIA ZEFERINO CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1020841-63.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de eventual 

necessidade de revogação, nos termos da lei. Primeiramente, observa-se 

que a Requerente propôs este pedido em face do Banco Cooperativo 

Sicredi S/A, Id n. 14140174, todavia, ressalto que se trata de procedimento 

de jurisdição voluntária, não podendo aqui ser discutido eventual litigio. 

Dessa forma, determino a exclusão da referida instituição financeira do 

polo passivo da ação. No mais, intime-se a Requerente, através de seu d. 

patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o extrato 

BacenJud, ID n. 14275183, requerendo o que entender cabível. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009073-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

VILDA RIBEIRO (REQUERENTE)

Daniela Paes de Barros (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1009073-43.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela e de tutela provisória de urgência de 

natureza antecipada Vistos, etc... Observa-se que determinada à 

realização de estudo social, o relatório foi acostado aos autos, Id n. 

13125436. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, Id n. 

13425135. Dito isso, em que pese à manifestação ministerial, 

primeiramente, será analisada, nesta oportunidade, quanto à concessão 

ou não da tutela de urgência para fins de nomeação da Requerente como 

curadora provisória da Requerida, sendo, posteriormente, após 

determinadas e efetuadas todas as diligências necessárias, avaliado, no 

mérito, quanto a possibilidade de decretação ou não da interdição. Assim, 

feito esse esclarecimento, considerando os fatos noticiados no relatório 

de estudo social; Considerando, mormente a necessidade de amparar a 

Interditanda material e socialmente, estando este juiz convencido da 

probabilidade lógica do direito da Interditanda, uma vez confrontada as 

alegações e as provas disponíveis nestes autos, embora início de 

cognição, com fundamento no artigo 300 e 749, parágrafo único do Código 

de Processo Civil, antecipo os efeitos da tutela pretendida, para o fim de 

nomear, desde logo, a Sra. Vilda Ribeiro como Curadora Provisória de 

Maria da Silva, para os fins de representa-la ou assisti-la em todos os atos 

da sua vida civil, ficando referida Curadora Provisória nomeada como 

depositária fiel dos valores recebidos ou a receber, inclusive para que 

possa representa-lo junto a quaisquer Órgãos e repartições Públicas 
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Federais, Estaduais e Municipais, autarquias, empresas públicas ou 

mistas, podendo abrir e movimentar contas bancárias, comprar alimentos, 

roupas, medicamentos, se necessário, etc. Ficando obrigada à prestação 

de contas quando instada a tanto, observando-se, inclusive, o disposto no 

artigo 553 do CPC, e as respectivas sanções. Ficando, também 

terminantemente vedada a Curadora, a alienação e/ou oneração de bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, (valores), acaso 

pertencentes a Interditanda, e ainda, a proibição da Curadora fazer 

empréstimo bancário/financiamento em nome da Interditanda, salvo com 

autorização judicial. Lavre-se termo de curatela provisória, devendo 

constar que é terminantemente vedada à alienação ou oneração de bens 

móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes a Interditanda, e 

ainda, a proibição da Curadora de fazer empréstimo 

bancário/financiamento em nome da Interditanda, salvo com autorização 

judicial. Cite-se a Interditanda sobre o teor desta ação, para querendo 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias, dispensando, por ora, a entrevista. 

Observe-se o Sr. Oficial de Justiça as disposições do artigo 245, § 1º, do 

CPC: “Art. 245 Não se fará citação quando se verificar que o citando é 

mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la”. § “1º - O oficial 

de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência”. 

Considerando os termos do art. 752, § 2º do CPC, caso a Interditanda, ou 

qualquer das pessoas nominadas no § 3º do referido artigo não 

intervenham no processo, fica desde já nomeado como Curador Especial o 

d. Defensor Público Dr. Emídio de Almeida Rios a quem se dará vista dos 

autos para os fins de direito. Outrossim, considerando os termos do ofício 

numero 078/2018 datado de 29/05/2018, subscrito pelo Dr. Alexandre 

Sousa Lima Falconi, gerente da psiquiatria forense – Diretoria 

Metropolitana de Medicina Legal, informando sobre a suspensão de 

realização e o agendamento das perícias cíveis de interdição por tempo 

indeterminado, deixo de nomear, neste ato, o perito responsável para 

realização da perícia, determinando que se aguarde pelo prazo de 90 

(noventa) dias, uma solução para o caso. Decorrido este prazo 

certifique-se e conclusos para deliberação ou decisão. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1027944-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE (ADVOGADO(A))

TATIANA NEGRISOLI DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAIO NEGRISOLI SILVEIRA PIOVEZAN (REQUERIDO)

Outros Interessados:

André Hraoui Duailibi (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1027944-58.2017.8.11.0041 Ação: 

Curatela com pedido de tutela provisória de urgência Vistos, etc... 

Considerando que apresentada aceitação e proposta de honorários no Id 

n. 13929033, a Requerente apresentou comprovante de depósito judicial 

do valor informado, Id n. 14236677/14236670, nomeio como perito judicial, 

em substituição, independentemente de compromisso, o Dr. André Hraoui 

Duailibi (CRM-MT 5533), para proceder ao exame do Interditando, 

mormente, para atestar quanto à efetiva possibilidade de o Requerido gerir 

a sua própria pessoa, com a observância, primordial, dos seguintes 

quesitos: 1) – O Interditando é portador de alguma anomalia psíquica ou 

deficiência física? 2)- Em caso positivo, essa anomalia psíquica ou 

deficiência física é permanente ou transitória? 3)- A anomalia/deficiência 

torna absoluta ou relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil? 

4)- Em razão da referida anomalia/deficiência, tem o Interditando, 

condições de discernimento, com capacidade de, por si só, gerir sua 

pessoa e administrar seus bens? 5)- Outros esclarecimentos que o Sr. 

Perito entenda importante para melhor apreciação da situação do 

Interditando, mormente no que diz respeito à necessidade ou não de sua 

interdição (total ou parcial), no sentido de cumprir o que determina o art. 

753, §2º do CPC: “o laudo pericial indicará especificamente, se for o caso, 

os atos para os quais haverá necessidade de curatela”. Oficie-se, 

comunicando da nomeação e que o laudo deverá ser juntado aos autos no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a realização da perícia. No mais, 

cumpra-se integralmente o determinado na decisão de Id n. 10216286, e 

após, juntado o laudo, nos termos do art. 754 do CPC, ouça os 

interessados e voltem-me conclusos. Ressalto, ainda, por oportuno, que 

depois da juntada do laudo aos autos, será autorizado o levantamento dos 

honorários periciais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1020331-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO JOAQUIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

HERVITAN CRISTIAN CARULLA (ADVOGADO(A))

IVAN EURIPEDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1020331-50.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido curatela em tutela de urgência Vistos, etc... Trata-se 

de Ação de Interdição com pedido curatela em tutela de urgência movida 

por Orivaldo Joaquim dos Santos em face de Marilei dos Santos, ambos 

qualificado nos autos, sob os argumentos apostos na inicial (Id n. 

14075741). Instruiu o pedido com os documentos necessários a 

propositura da ação. Intimado para comprovar o local do 

domicílio/residência da Interditanda, o Requerente informou que a mesma 

veio a óbito e requereu a extinção do processo (Id n. 14243803 e Id n. 

1424451). Relatei o necessário. Decido. Diante do informado, a presente 

ação perde sua finalidade e com a perda do objeto, nada mais resta a não 

ser a extinção do presente feito a teor do que preceitua o art. 485, IX do 

CPC, vejamos: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando: (...) IX – 

em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por 

disposição legal”. Pelo exposto, com fundamento no art. 485, IX do CPC, da 

Lei Processual Civil, julgo extinto o presente feito. Ciência ao Ministério 

Público. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009715-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERRER KALIX (REQUERENTE)

LUISA DOMENE KALIX (REQUERENTE)

ANA LÚCIA RICARTE (ADVOGADO(A))

GUILHERME DOMENE KALIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DOMENE KALIX (REQUERIDO)

JOSE FERRER KALIX (REQUERIDO)

LUISA DOMENE KALIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1009715-16.2018.8.11.0041 Ação: 

Consensual de Exoneração de pensão alimentícia Vistos, etc... Trata-se 

de Ação Consensual de Exoneração de pensão alimentícia, proposta por 

José Ferrer Kalix, Guilherme Domene Kalix e Luisa Domene Kalix, todos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que nos autos do 

processo de n. 2005/483, Código 216525, que tramitou perante o Juízo da 

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, as partes 

firmaram acordo no qual o Genitor (1º Requerente), se comprometeu a 

pagar a título de alimentos aos filhos no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais) dos seus rendimentos líquidos sendo 50% (cinquenta 

por cento) para cada um dos filhos (2º e 3º Requerente). Informam que os 

2º e 3º Requerentes atingiram a maioridade, estão na fase adulta e 

produtiva, atualmente possuem condições financeiras de prover o próprio 

sustento sem necessidade de auxilio e que estão residindo com o 1º 

Requerente/pai, compartilhando a vida e as despesas. Dessa forma, 

pedem a homologação do acordo para que o 1º Requerente seja 

exonerado do encargo alimentar. Instruíram o pedido com documentos. 

Intimados, os Requerentes retificaram o pedido inicial para seja 

homologado o acordo exonerando o primeiro Requerente José Ferrer Kalix 
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da obrigação de pagar alimentos aos Requerentes Guilherme Domene 

Kalix e Luisa Domene Kalix no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para 

cada, Id n. 13396616. Na mesma oportunidade, instruíram os autos com 

cópia da ata de audiência que homologou a Ação de Separação 

Consensual fixando alimentos em favor dos filhos no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) para cada, Id n. 13396776. Relatei. Fundamento e Decido. 

Não vislumbro qualquer ilicitude ou prejuízo a quaisquer das partes; 

observando que estão protegidos seus interesses, pelo que HOMOLOGO, 

por sentença, o acordo celebrado entre José Ferrer Kalix, Guilherme 

Domene Kalix e Luisa Domene Kalix, Id n. 12681003, retificado através da 

petição de Id n. 13396616, para que surtam os seus jurídicos e legais 

efeitos, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Custas já pagas, Id n. 

12730335. Considerando que a ação é consensual determino desde já o 

arquivamento dos autos com as devidas baixas e anotações necessárias. 

P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1019659-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA (ADVOGADO(A))

MIRTES ROSELI BRAZ DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVINIER LUIS BRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1019659-42.2018.8.11.0041. Ação: 

Interdição c/c pedido de tutela antecipada de urgência (curatela provisória) 

Vistos, etc... Trata-se de Ação de Interdição c/c pedido de tutela 

antecipada de urgência (curatela provisória) movida por Mirtes Roseli Braz 

da Silva em face de Mavinier Luis Braz da Silva, ambos qualificados nos 

autos, sob os argumentos apostos na inicial (Id n. 14003051). Instruiu o 

pedido com os documentos necessários a propositura da ação. Decisão 

acostada sob o Id n. 14134284 nomeando a Requerente curadora 

provisória do Requerido e determinando outras providências. Através do 

relatório informativo Interprofissional, acostado sob o Id n. 14592043, foi 

informado pela Requerente que ela não possui mais interesse na 

continuidade do processo e repassou a certidão de óbito do falecido, a 

qual foi anexada sob o Id n. 14592043, pág. 3. Relatei o necessário. 

Decido. Diante do informado, a presente ação perde sua finalidade e com 

a perda do objeto, nada mais resta a não ser a extinção do presente feito 

a teor do que preceitua o art. 485, IX do CPC, vejamos: “Art. 485 – O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) IX – em caso de morte da parte, a 

ação for considerada intransmissível por disposição legal.” Pelo exposto, 

com fundamento no art. 485, IX do CPC, da Lei Processual Civil, julgo 

extinto o presente feito, ficando, portanto, sem efeito/revogada a decisão 

de Id n. 14134284 no tocante a antecipação dos efeitos da tutela, a qual 

nomeou a Requerente curadora provisória do Interditando. Sem custas 

nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Ciência ao 

Ministério Público. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de 

estilo, procedendo às anotações e baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427917 Nr: 9928-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ANTUNES VILELA REGO, SONIA 

APARECIDA DE DEUS ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DOS SANTOS VILELA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATHAN ANTUNES VILELA REGO, 

Filiação: Sonia Aparecida de Deus Antunes e Wellington dos Santos Vilela 

Rego, data de nascimento: 18/08/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, para 

regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção com fundamento no (art. 76, § 1º, do NCPC).

(art.485, IV, do NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia interposta 

por Sonia Aparecida de Deus Antunes em desfavor de Wellingtom dos 

Santos Vilela Rego.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 427917Diante da certidão de fls. 

7 6 ,  c u m p r a - s e  o  d i s p o s t o  à s  f l s .  7 3 ,  t e r c e i r o 

parágrafo.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 07 de dezembro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046441 Nr: 44578-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANYELLEN GEORGIA DIAS FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARLEY JHONSON SOBRAL DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DUTRA S. CARVALHO - 

OAB:OAB/ MT 10.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HARLEY JHONSON SOBRAL DE 

ALMEIDA, Cpf: 04622157179, Rg: 2160441-0, Filiação: Celia Regina Sobral 

de Almeida, data de nascimento: 27/09/1995, brasileiro(a), natural de 

Varzea Grande-MT, casado(a), desempregado. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Divórcio Litigioso de Anyellen Geórgia Dias 

Feitosa e Harley Jhonson Sobral Almeida

Despacho/Decisão: Vistos,  etc.Divórcio Li t ig iosoAutos n.º 

1046441Analisando os autos verifico que a parte Autora requer a citação 

via edital do Requerido (fls. 18). Verifico que a parte Autora pretende 

apenas a decretação do divórcio. (direito potestativo) Desse modo, por 

estar em local ignorado (fls. 256, II, NCPC), entendo que necessária a 

intimação do Requerido via edital. Assim sendo, defiro o pedido da parte 

Autora e determino a citação do Requerido Harley Jhonson Sobral de 

Almeida, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Após o transcurso 

do prazo, nomeio a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para 

defender os interesses do Requerido.Com a defesa nos autos, intime-se a 

parte Autora, para requerer o que entender de direito no prazo de 10 

( d e z )  d i a s . P o r  f i m ,  c o n c l u s o s  p a r a 

Sentença.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 22 de agosto de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 252373 Nr: 18300-94.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CGRSS, IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NRDSJ

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

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

ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte exequente, para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 844664 Nr: 48467-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO BREUNIG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MARQUES LEITE - 

OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 844664

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl. 87, designo 

audiência para o dia 14/11/2018 às 17:30 horas, para a oitiva da parte 

autora e da Srª Eloá de Lima.

Ciência ao MP.

Intimem – se. Cumpra – se.

 Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 966184 Nr: 7498-22.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA, ANTONIO REIS DE 

OLIVEIRA, ATAIR JOSÉ DE OLIVEIRA, PEDRO DA CRUZ COELHO NETO, 

GRACIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA, ALUIZIO MARQUES DE OLIVEIRA, 

JORGE ROBERTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO GONÇALO MARQUES DE OLIVEIRA, 

ESPOLIO ANTONIA ALBERTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18.222-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 196/197 NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 833751 Nr: 39134-74.2013.811.0041

 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: LJRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTDV, VDSV, VDSV, MDSVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON CÉSAR SILVA MORAES 

- OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GADOMSKI CHAVES 

- OAB:11745, JULIANA GADONSKI CHAVES - OAB:11.745, NEIZI DE 

OLIVEIRA BISPO - OAB:11392/MT, THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 11.752

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DOS SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS, POR MEIO 

DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, para que o inventariante e 

herdeiros, no prazo de 10 dias se concordam ou não com o pedido inicial 

(CPC., arts. 642).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 220758 Nr: 29037-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFB, MMRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548/MT, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:OAB/MT 

6079, DARCI INES JAGER PEREGO - OAB:15901, LOIDE SANTANA 

PESSOA - OAB:15187, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498/MT, 

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do(a) advogado(a) ROBINSON HENRIQUE 

PEREGO para que devolva os autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena 

de perder o direito à vista fora de cartório, incorrer em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo nos termos do art.234 e § 2º 

do CPC, bem como comunicação do fato à OAB para procedimento 

disciplinar e imposição de multa nos termos do § 3º do referido artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 962432 Nr: 5891-71.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHIMIDT DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSANGELA AUXILIADORA PAES DA CUNHA 

CONERA BARBOSA, RUBENS MATOS CUNHA JUNIOR, RUSSIVELT PAES 

DA CUNHA, FABRICO CONERA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO SCHMIDT DE 

ALMEIDA - OAB:RS-74.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte requerente, para 

recolher as diligências para cumprimento do mandado por oficial de justiça.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1138063 Nr: 26578-35.2016.811.0041

 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: BMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FTDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL GONÇALO DE 

MAGALHÃES - OAB:12087-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7.590-B, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR AS 

PARTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A AUDIÊNCIA DE 

TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 21/11/2018 ÀS 

15:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1066111 Nr: 53710-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDDS, AMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1066111
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 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl.39, intime – se a 

parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1090624 Nr: 6381-59.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMBC, MDCPB, MDJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR FERREIRA LEITE - OAB:OAB 

MT 20.728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1090624

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl.75, intime – se a 

parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1035335 Nr: 39270-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LLLDM, BWLDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1035335

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fls.54/55, intime – 

se a parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 945855 Nr: 57916-95.2014.811.0041

 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: LUCILA ROMANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEBER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA DE SOUZA FURQUIM - 

OAB:7616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 945855

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl.84, intime – se a 

parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1031539 Nr: 37535-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDS, FNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1090624

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl.75, intime – se a 

parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1115939 Nr: 17003-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDO, JHOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1115939

 Dê – se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Intimem – se. Cumpra – se.

 Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1151429 Nr: 32327-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANC, MDFDCC, MDCNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:3363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc.

Código: 1151429

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl.68, intime – se a 

parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1068334 Nr: 54660-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE RANE MIRANDA JULIO - 

OAB:21.175/MT, PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1068334

Defiro cota do representante do Ministério Público de fl. 86, nomeio como 

Curador Especial a Defensoria Pública do estado de mato Grosso, para 

defender os interesses da interditanda, nos termos do artigo 72 do Código 

de Processo Civil.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1022632 Nr: 33226-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDA, MAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1022632

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl.120, intime – se a 

parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1112082 Nr: 15584-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJFDS, ABFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN 

MACIEL - OAB:21.562/MT, RODRIGO ORMOND DE AVELAR - 

OAB:17.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1112082

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl.76, intime – se a 

parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1076546 Nr: 58285-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADCA, JCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1076546

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fls.56/57, intime – 

se a parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 919090 Nr: 42816-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMXB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FALCÃO CINTRA 

PRONI - OAB:7358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE M.T. - OAB:

 Vistos, etc.

Código:919090

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl.53, intime – se a 

parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1032834 Nr: 38015-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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: VDNC, LNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1032834

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fls.69/70, intime – 

se a parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pelo interditando, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1056749 Nr: 49470-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIANNE APARECIDA DE SIQUEIRA, CARMELITA DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1056749

 Acolho cota do representante do Ministério Público de fl.42, intime – se a 

parte autora para que junte aos autos Laudos Médicos, ou quaisquer 

outros documentos referentes à patologia psiquiátrica eventualmente 

acometida pela interditanda, no prazo de 10 (dez) dias.

Com ou sem as informações, certifique – se e dê – se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028231-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILSON TAVARES DA CAMARA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028231-21.2017.8.11.0041 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 

15255255.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016328-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. T. (ADVOGADO(A))

A. L. P. E. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. N. B. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016328-52.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 15317950, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 13 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022538-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO RICCI FILHO (REQUERENTE)

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

RODRIGO ANTUNES RICCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

juiz de direito (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022538-22.2018.8.11.0041 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 

14771799.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001378-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FELIPE TORRES TABORDA (ADVOGADO(A))

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI (ADVOGADO(A))

G. F. E. A. (REQUERENTE)

G. F. E. A. (REQUERENTE)

MARCELO BERTOLDO BARCHET (ADVOGADO(A))

MILENE FALCAO EUBANK AYRES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN GABRIEL LEMOS AYRES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1001378-72.2017.8.11.0041 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 

14701780.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 1079227 Nr: 1008-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDRCDS, NDRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUROZAN CARDOSO SILVA - 

OAB:18.725 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

em vista a certidão de fls. 83, IMPULSIONO os autos para intimar a PARTE 

AUTORA para, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011115-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISA DE CASTRO SANTOS OAB - 019.392.781-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE ARAUJO FOGACA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1011115-65.2018.8.11.0041 VISTOS, ETC. Vislumbro que a 

parte autora pretende a concessão da assistência judiciária gratuita, 

encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, por extrair-se 

dos documentos carreados que, a princípio, possui insuficiência de 

recursos para pagar as custas, demais despesas processuais e 

honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do CPC/2015, 

concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, tendo em vista que as 

ações que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, 

separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e 

adolescentes, devem tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, 

inciso II, do NCPC, determino que o presente feito seja processado em 

segredo de justiça. No mais, vislumbro que se trata de pedido de 

Cumprimento de Sentença pelo procedimento do artigo 523 do CPC. Desta 

feita, intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor 

atualizado do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito, acrescido de custas 

e, também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Em caso 

de pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o valor 

restante, nos termos do art. 523 e §2º, do CPC, cabendo, ainda, por 

analogia, o protesto do título executivo judicial (art. 528, §1º, do CPC). 

Deverá constar, no mandado, que o executado poderá efetuar o 

pagamento do débito, mediante depósito em conta de titularidade da 

representante legal do exequente, comprovando nos autos, no prazo 

acima assinalado. Apresentada a peça de defesa mencionada, ou 

decorrido in albis o prazo para a sua interposição, certifique-se e 

conclusos. Ciência ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá/MT, 13 

de setembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022296-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDES (AUTOR(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023324-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO GOMES VIGIDO (ADVOGADO(A))

PRIVALIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002826-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

MARILZA BENEDITA DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029909-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

A.S. ROCHA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vindicada na inicial. No mais, 

cite-se a parte requerida para, querendo, contestar a ação, no prazo legal, 

consignando às advertências legais. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1030072-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE DECK AVENIDA EIRELI - EPP (REQUERENTE)

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante ao exposto, 

DECLINO da competência para conhecimento e julgamento da presente lide 

em favor do juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca 

da Capital. Remetam-se os autos ao juízo competente, promovendo-se as 

baixas necessárias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030050-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDISON DA SILVA MATOS (IMPETRANTE)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIREITOR DE DETRAN MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1030050-56.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: VALDISON DA SILVA MATOS 

IMPETRADO: DIREITOR DE DETRAN MT Vistos etc. Considerando a 

aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na forma 

apresentada na peça de ingresso (pedido declaratório em mandado de 

segurança), determino que a parte autora seja intimada para esclarecer tal 

aspecto da controvérsia, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029522-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAN RIBEIRO CAMPANA (ADVOGADO(A))

CARDOSO CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:"Posto 

isso, CONCEDO A LIMINAR para o fim de determinar que a impetrada se 
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abstenha de exigir a abertura de conta corrente no Banco do Brasil, para 

realizar o pagamento de eventuais créditos a impetrante, prestação que 

deverá ser realizada na forma como vinha sendo realizada. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1061263 Nr: 51545-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA FURQUIM RODRIGUES ALVES MARTINS

 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 - OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937053 Nr: 53124-98.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA APARECIDA DIOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 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.: 434433 Nr: 13468-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RAMIL, MARIA DE FATIMA RIBEIRO 

BARBOSA, MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO CRUZ, MARIA DE FATIMA ROCHA 

RAMOS, MARIA DE FATIMA RODRIGUES POVOA, MARIA DE FATIMA 

SANTOS CASTRO, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MT - SINTEP, MARIA DE JESUS CARVALHO, MARIA DE 

FATIMA VILELA, MARIA DE FREITAS MAFRA, MARIA DE JESUS ALVES 

SANTANA

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056544 Nr: 49405-74.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINA CORRÊA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREIDE MARIA DA SILVA - 

OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 998286 Nr: 22744-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE SEVERINA REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056688 Nr: 49442-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA, OZENI MINERVINO, 

PAULO OLIVEIRA DE FREITAS, ROGÉRIO ASSIS CAMPOS, LUCAS 

OLIVEIRA MAGALHÃES, WAILSON ALESSANDRO MEDEIROS RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB: 

5.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247791 Nr: 15384-87.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIO JOSÉ DA SILVA, M. J. S. J., CRISTIANE 

MONTEIRO VIDAL, RICARDO VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VIDAL - OAB:2679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROCURADOR DO 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):

 Cod. Proc.: 856851 Nr: 59101-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATHAIDE CELESTINO DA SILVA, MARIA INÊS 

PORTELLA ROCHA, VERA LUCIA SANTANA DIAS, ROSANGELA 

MARQUES FIGUEIREDO IWASAKI, MARIA SEBASTIANA PEIXOTO, 

PATRICIA LOHANNA DE SOUZA NUNES

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE
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 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714430 Nr: 9112-04.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR MOREIRA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723314 Nr: 18900-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO VICENTE FERREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 905409 Nr: 33836-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA BRAGE PARAENSE, CARMEM GONÇALINA 

PROENÇA OLIVERA, ELIANE TENÓRIO PEREIRA, CLEUSA RIBEIRO 

PEREIRA, DALVA PEREIRA DE AGUIAR, HERIVELTON GOMES DE 

OLIVEIRA, RENATA FREITAS SIQUEIRA, RAFAELA FREITAS SIQUEIRA, 

JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO, JOSÉ ARNALDO SIQUEIRA, 

LEANDRO ALEXANDRE PEREIRA DE AGUIAR, LIEGE CHRISTINA 

CALAZANS, MARIA SOCORRO PEREIRA DA MATA, OZEAS DE MATOS, 

VITALINO XAVIER DOS SANTOS, JOSUÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047312 Nr: 45045-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA BORGES SOLER, ROZANJE ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMAS UBIRAJARA CALDAS 

ARRUDA - OAB:17.009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO - OAB:

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993089 Nr: 19908-15.2015.811.0041

 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): MARIA DE FATIMA RAMIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1005852 Nr: 25836-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINEI DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319591 Nr: 21838-49.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANELIZE GRUN, DIRCE RODRIGUES, GONÇALO DOS 

SANTOS, JOACYR ORMOND SOUZA, JOÃO ANTONIO CAVALINI 

SOARES, JOSÉ LUIS XAVIER, MAURICIO CASALI, NEURIZÁ ALVES DE 

OLIVEIRA, LUIZ NACHIBAL, JOSÉ WILSON GONÇALVES TAVARES, 

MARCILEY CARDOSO CAVALCANTE, MARIA DA SILVA CARVALHO, 

MARIA LUCINDA CASTILHO DE MOURA, MARIA LUIZA GOMES DA SILVA, 

TEREZA LUCIA SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, manifestar sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022844-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO AUGUSTO MORAES DE CAMPOS (AUTOR(A))

GLEBSON FERREIRA NOBRE (AUTOR(A))

MOISES NUNES MOREIRA (AUTOR(A))

AMIZAEL JOSE CANDIDO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS BESSA DA SILVA (AUTOR(A))

MOISES SANTOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Para tanto, determino que os Auores tragam aos autos os 

comprovantes da última Declaração de Imposto de Renda, conjuntamente 

as declarações de bens. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015514-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAURA PEREIRA RAMOS (AUTOR(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(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: 1006249-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ELAYNNE KAROLINE ALMEIDA SOUZA (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: Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, 

REJEITO os embargos de declaração aforados pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da sentença de Id. 4757492. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015732-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA (ADVOGADO(A))

JANE STELLE BECA SANTOS (ADVOGADO(A))

BEIRA RIO HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Certificado o transito em julgado, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. 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: 1029589-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERINDA MARQUES DA CONCEICAO (IMPETRANTE)

MARIA GREICE DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas FGJ-4391, sem a 

necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029213-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ELIANE JORDAO GASPAR (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: Deste modo, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e o 

PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA almejadas. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, apresentar contestação. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1029315-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO PORRUA (REQUERENTE)

EDSON BENEDITO RONDON FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 206 de 528



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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002105-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TEREZINHA TEIXEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: 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: 1019416-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO (ADVOGADO(A))

PABLO BONIFACIO CARNEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0504704-68.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

AMBROSINA FERREIRA CORREA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Defiro o pedido de dilação de prazo id. 15055600 

por mais 10 (dez) dias. Após, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022617-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO (ADVOGADO(A))

SEBASTIANA ROSALINA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: Intimar a parte autora para, querendo, especificar as provas 

que pretende produzir, justificando-as sob pena de indeferimento nos 

termos do art. 348 e 349 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010718-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MACEDO SILVA (ADVOGADO(A))

ROQUE BRUNETTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GECAD INTERMAT (IMPETRADO)

VERA LUCIA MARQUES FIGUEIREDO FILHA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO CNPJ - 03.831.971/0001-71 

(REPRESENTANTE)

 

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: Vistos, etc. HOMOLOGO, para que opere seus 

jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela Parte 

Impetrante em Id. 14255603 destes autos do Mandado de Segurança que 

ROQUE BRUNETTA impetrou contra ato do GERENTE DA GERÊNCIA DE 

ESTUDOS CADASTRAIS, GEOPROCESSAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE 

DADOS FUNDIÁRIOS. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003761-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi (ADVOGADO(A))

SOS RESGATE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

 

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, 

CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, que 

determinou ao Impetrado a imediata autorização da Impetrante para a 

emissão de notas fiscais de serviço eletrônica, sem condicionar o fato à 

quitação de débitos fiscais. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 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, nos termos do art. 10, inciso XXII da 

Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do 

mandado de segurança, com isenção do pagamento das custas 

processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor 

das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto 

de 2009. 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: 1017996-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

ANDREIA PEREIRA BATISTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADORIA DE GESTAO DE PESSOAS (IMPETRADO)

GERENTE DE APLICAÇÃO DESENVOLVIMENTO SAÚDE E SEGURANÇA 
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(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 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, 

CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, que 

determinou ao Impetrado que analise e manifeste-se acerca do pedido de 

progressão do Impetrante, nos autos de processo administrativo nº 

141816/2017. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 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, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição 

do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de 

segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem 

incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. 

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: 1001651-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON PAULO SOARES (IMPETRANTE)

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (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: Desse modo, CONCEDO A SEGURANÇA 

almejada, para o fim de determinar ao Impetrado que providencie 

imediatamente a nomeação e posse do Impetrante, desde que atendido 

aos demais requisitos para investidura, no Cargo de Analista em Saúde – 

Psicólogo, ratificando liminar outrora concedida. Por consequência, JULGO 

O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a 

a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a 

letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 12, parágrafo único 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, 

nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato 

Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que preveem a gratuidade do mandado de segurança, com 

isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba 

honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do 

art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009. 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: 1017410-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

HELLEN CRISTINA CARMO DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

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: or todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa OAP 9768, 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, confirmando a 

liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único 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 e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-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))

MARCIA GLORIA DUARTE QUEIROZ (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, 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: 1025154-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR (ADVOGADO(A))

RONILCE MARIA PIRES DE MORAES (AUTOR(A))

CLAUDETE RACHID JAUDY (AUTOR(A))

DILMA ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009644-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. A. G. (AUTOR(A))

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, 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.
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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 da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Considerando o efeito modificativo do recurso de 

embargos de declaração apresentado, intime-se o embargado para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos 

opostos (CPC, art. 1.023, §2.). Após, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 779307 Nr: 32751-17.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1014787 Nr: 29621-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZENIR DOS SANTOS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725603 Nr: 21338-41.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO KLINGER DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO ALVES ROSA - 

OAB:11722, WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

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

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/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.: 392431 Nr: 27764-40.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O. U. F. J., OSMAR URBANO FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILMA DE CAMPOS BORGES - 

OAB:1279/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, 

querendo, manifestar sobre os cálculos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893112 Nr: 25286-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDES PIRES DE LIMA BORGES, ARENIL FRANCISCA 

FERREIRA DE FRANÇA, ANA PEDROSA DO CARMO, ANA LUIZA DE 

OLIVEIRA, ADRIANA CAMPOS DA SILVA, ALCIDES DA COSTA XAVIER, 

BERNADETE CONCEIÇÃO DA SILVA E SILVA, BENEDITO CARLOS DA 

SILVA, ADALGISA SOARES PEREIRA DE ARRUDA, BENEDITA 

ALEXANDRINA DE FIGUEIREDO

 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: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 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.: 1007778 Nr: 26698-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON MAGNO CARVALHO DA SILVA, ROSANA 

MOREIRA MAGALHAES, SEBASTIANA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3.234-B

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1005845 Nr: 25831-22.2015.811.0041

 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: NELSON CONCEIÇÃO SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Comum proposta por NELSON CONCEIÇÃO SOUSA 

contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que o Requerido 

incorpore à remuneração, proventos ou pensão da Parte Requerente, o 

percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da 

conversão do cruzeiro real para URV, bem como a condenação ao 

pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, com 

incidência sobre quaisquer verbas percebidas, 13º, salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, 

proventos ou pensão, respeitando-se a prescrição quinquenal e ainda, a 

condenação do Requerido em custas e honorários sucumbenciais.

A Parte Requerente alega que é servidor público e que sofreu prejuízos 

financeiros, quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, uma vez que o Requerido não observou a regra que deveria ser 

aplicada, ocasionando a diferença salarial no percentual de 11,98%.

Consigna que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de jurisprudência 
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pacífica, firmou o entendimento de que os servidores públicos têm direito 

ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%.

Os documentos de fls. 31/35 acompanham a inicial.

O Requerido contestou às fls. 40/51, arguindo preliminar da prescrição do 

fundo de direito. E, no mérito, pleiteou a rejeição da pretensão dos 

Requerentes.

Impugnação à contestação às fls. 71/83.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pelo que se depreende dos autos, a questão debatida é unicamente de 

direito e por isso, após a formação da relação processual, verifica-se que 

a causa já comporta o julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 

335 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória, de modo 

passo a fazê-lo.

 O Requerido arguiu preliminar da prescrição quinquenal do fundo de 

direito, preliminar que passo a analisar.

Sabe-se que, de regra, 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 n. 4.597, de 19.08.42, que assim 

preconiza:

“O decreto nº 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição qüinqüenal, 

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”.

 Assim, não há dúvida, de que todo e qualquer direito contra a Fazenda 

Pública, de qualquer natureza, no tocante à prescrição, aplica-se o 

Decreto n. 20.910/32.

No mesmo sentido, a Súmula 107 do Tribunal Federal Regional prevê: “A 

ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está 

sujeita à prescrição quinquenal estabelecida no Dec-lei 20.910/32.”

O caso em exame versa sobre crédito de prestações sucessivas. Em se 

tratando de prestações de trato sucessivo, a lesão se opera sobre cada 

prestação, renovando desta maneira os prazos de prescrição.

Dessa forma, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas 

tão-somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a 

propositura da ação, conforme se retira do teor da Súmula 85 do Superior 

Tribunal de Justiça. Confira:

“Sumula 85 – Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação.”

 Analisando a natureza da pretensão da Parte Requerente, constato que 

os valores buscados, em tese, são devidos mensalmente. Portanto, foram 

parcialmente alcançadas pela prescrição, uma vez que já transcorreram 

mais de vinte anos dos fatos geradores do direito buscado pela Parte 

Requerente.

Com esses fundamentos, reconheço a prescrição quinquenal das 

prestações, eventualmente devidas à Parte Requerente, no tocante a 

todas as verbas pleiteadas, referentes aos cinco anos que antecederam 

ao ajuizamento da ação.

Em relação ao mérito da ação, a Parte Requerente busca a condenação do 

Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão do 

cruzeiro real para URV de março/1994, com base no percentual de 

11,98%, sobre todas as parcelas recebidas.

As Medidas Provisórias n. 439/94, 457/94 e 482/94, bem como a Lei nº 

8.880/94 foram instituídas em decorrência do Plano Real.

A Medida Provisória n. 439/94 determinou a conversão dos salários dos 

servidores públicos, de Cruzeiro Real (moeda que circulava à época) para 

Unidade Real de Valor – URV, fixando como base para a conversão o 

valor da URV do último dia do mês de competência.

Posteriormente, vieram as Medidas Provisórias n. 457/1994 e n. 482/1994, 

sendo que a última, determinou a conversão dos salários de Cruzeiro Real 

para URV para os servidores públicos, fixando como data do pagamento 

dos salários, o equivalente em URV do último dia do mês de competência.

A Medida Provisória n. 482/1994, artigo 21, inciso I prevê:

“Art. 21 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e 

militares e membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do 

Ministério Público da União serão convertidos em URV em 1º de março de 

1994. I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e 

dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses respectivamente, 

independentemente da data do pagamento, de acordo com o anexo I desta 

medida provisória.”

O artigo 22 da Lei n. 8.880/1994 preceitua:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários das 

tabelas de funções de confiança e gratificada dos servidores civis e 

militares, serão convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os artigos 37, XII e 39, § 1º, da 

Constituição Federal, observando o seguinte: I – dividindo-se o valor 

nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e 

fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV 

do último dia desses meses, respectivamente, independentemente da data 

do pagamento, de acordo com o anexo I desta Lei. II – extraindo-se a 

média aritmética dos valores resultante do inciso anterior.”

A pretensão da Parte Requerente merece acolhimento, uma vez que o 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os 

servidores estaduais ou municipais têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Vejamos:

 ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. LEI N. 8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de 

que os servidores estaduais ou municipais do Poder Executivo têm direito 

ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, 

devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O 

destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar 

quanto à sua suficiência e necessidade, em consonância com o disposto 

na parte final do art. 130 do CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no 

sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das 

provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias 

fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da 

Súmula 7/STJ (Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, Terceira Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no 

Ag 1.050.105/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido.” (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012).

Ademais, conforme reconhecido pelo próprio Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, os Tribunais Superiores já pacificaram 

entendimento de que os servidores públicos, federais, estaduais ou 

municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei n. 8.880/94, a ser 

apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, levando-se em 

conta a data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito, 

entretanto, não induz ao percentual de 11,98%, indistintamente.

No que tange a assertiva do Requerido de que a diferença da conversão 

do URV foi incorporada na implementação/estruturação da carreira da 

Parte Requerente, entendo que não restou demonstrada o meio legal da 

referida incorporação.

 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).

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09, que entrou em vigor 

em 30.06/2009.
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A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

IPCA, que é o índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, a 

ela não se aplicando, portanto, os índices de remuneração básica da 

caderneta de poupança, em virtude da declaração de inconstitucionalidade 

parcial do art. 5º, da Lei 11.96/09, pelo STF, na ADIn n. 4.357/DF.

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)

Processo não sujeito 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1331454 Nr: 15914-71.2018.811.0041

 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: UNIAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE REGULAÇAO DOS SERVIÇOS 

PUBLICOS DELEGADO DO ESTADO DO MATO GROSSO - AGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4893-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se o apensamento deste processo aos autos de n° 

7940-17.2017.811.0041- código 1208501.

Após, voltem-me conclusos os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 216040 Nr: 24924-96.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO GARCIA ARAUJO E OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cícera Simões Leão Portela - 

OAB:4913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifico que a decisão de fl. 184 é alheia a estes 

autos, razão pela qual chamo feito a ordem e torno-a sem efeito.

Considerando a expedição do requisitório às fls. 470/472, arquivem-se os 

autos até quitação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 717182 Nr: 8304-96.2011.811.0041

 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: JORGE JOSE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11679, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 250585 Nr: 17577-75.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da decisão de fl. 221 (CPC, art. 1.023, caput).

No essencial é o relatório, decido.

Os embargos de declaração são recursos destinados ao prolator da 

decisão para afastar obscuridade, suprir omissão e eliminar contradição 

existente no julgado, ou ainda corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

O Embargante alega a existência de erro material na decisão embargada.

Argumenta que existe erro material quanto aos novos cálculos 

apresentados e homologados, pois destes não foi intimado, requerendo ao 

final, que sejam remetidos os autos para nova manifestação.

Não lhe assiste razão.

A decisão guerreada não requer declaração.

Vejamos, portanto, que a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica 

entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como 

todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas 

a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO 

PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – 

LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 

Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo 

inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que 

autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os 

dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites 

necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no 

DJE 26/09/2017).

Além disso, os novos cálculos apresentados pelos Exequentes, de 

simples análise ocular, verifica-se que se trata de mera atualização dos 

cálculos outrora apresentados, os quais o Executado expressamente 

manifestou pela não oposição.

 Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não podem ser acolhidos.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados pelo ESTADO DE MATO GROSSO em 

face da decisão de fl. 221.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1040449 Nr: 41844-96.2015.811.0041

 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: THOMAS WILLIAN DEL GROSSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:OAB/MT 18.314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por THOMAS WILLIAN DEL 

GROSSI contra ato SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA 

SEFAZ-MT, objetivando, no mérito, a declaração da ilegalidade da 

cobrança do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição - TUSD das faturas de energia elétrica da Impetrante, bem 

como que a Autoridade Impetrada se abstenha definitivamente de exigir o 

pagamento do ICMS indevido.

Em breve síntese, a Impetrante assevera ser consumidora de energia 
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elétrica, incidindo sobre este o ICMS.

 Aduz que o supramencionado ICMS incide, inclusive, sobre a Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição - TUSD.

Por derradeiro, alega que a incidência do ICMS sobre o TUSD é ilegal, 

posto inexistir previsão para tal, bem como devido às peculiaridades 

acerca do consumo da energia elétrica.

Com a inicial, vieram acostados os documentos fls 13/16.

Liminar deferida na fls. 17/20.

A PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO externou interesse nas fls 36/40.

O Ministério Público manifestou-se nas fls 41/45.

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, 

como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos 

relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

“Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual 

se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do 

Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função 

delegada”.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais 

poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora 

também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. 

Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir 

esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos 

direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente 

aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma 

genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, 

bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da 

função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o 

examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da 

Administração Pública.

[...]

A Lei nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, 

ao despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver 

fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da 

segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem 

como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o 

pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e 

presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a 

demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou 

seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado 

promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do 

processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito 

administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei nº 12.857/2012. São Paulo: 

Atlas, 2012.)

A doutrina de Marçal Justen Filho também apresenta fundamentos 

importantes sobre direito líquido e certo, requisitos exigidos não só para o 

deferimento da liminar, como também para a concessão da segurança. 

Veja-se.

“Para aprofundar o significado desses requisitos, podem ser destacados 

alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez e certeza do direito não é 

incompatível com controvérsia jurídica. A existência de um direito líquido e 

certo não equivale à ausência de dúvida sobre o direito invocado pelo 

impetrante. Se uma controvérsia sobre a existência ou a extensão da 

pretensão do impetrante excluísse o cabimento do mandado de 

segurança, a garantia constitucional seria inútil. Nesse caso, bastaria a 

recusa da autoridade pública em reconhecer o direito invocado para 

impedir a impetração. Por outro lado, se não houvesse controvérsia 

alguma, o impetrante não teria necessidade de invocar a tutela 

jurisdicional.

Em segundo lugar, a liquidez e certeza do direito não exige a existência de 

dispositivo legal expresso. A tutela por meio de mandado de segurança 

exige a existência certa e inquestionável de um direito subjetivo outorgado 

pelo ordenamento jurídico. Isso não significa a necessidade de uma ‘lei 

expressa’. O direito subjetivo decorre de dispositivo constitucional ou legal 

explícito ou de normas adscritas à Constituição ou à lei.

Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito verifica-se quando existir 

questão de direito ou questão de fato dirimível mediante prova documental. 

A controvérsia jurídica pode envolver ou uma questão de direito ou 

questão de fato solucionável mediante o exame de prova documental.

O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser reconhecido mediante 

ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, envolvendo a escolha 

entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de provas documentais.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e 

atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012)

A Impetrante busca a concessão definitiva da segurança com a finalidade 

de declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a Tarifa de 

Uso do Sistema de Distribuição – TUSD.

Ressalto que o ICMS é imposto não cumulativo, em que se permite o 

abatimento do valor suportado na entrada de mercadorias ou serviços 

com o montante devido pelas respectivas saídas (ou pelas saídas de 

mercadorias ou serviços para cuja formação contribua aqueles 

adquiridos; CF, art. 155, § 2º, I).

Significa dizer que, a não-cumulatividade deveria ser aplicada 

conjuntamente com os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, a 

fim de equilibrar e regular a ordem econômica, garantindo assim o 

desenvolvimento nacional.

O fundamento da exigência da TUST adveio do Convênio ICMS nº 

117/2004, cuja redação original impunha ao consumidor livre e ao 

autoprodutor que retirasse energia elétrica da rede básica “a 

responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pela conexão e uso 

dos sistemas de transmissão”, bem como o dever de emitir mensalmente 

nota fiscal registrando o total pago a distribuidoras no período e 

procedendo ao destaque do imposto (cláusulas 1ª e 3ª). O diploma esse 

alterado pelo Convênio ICMS nº 135/2005, que estendeu as obrigações 

principal e acessória a todos os consumidores conectados à rede básica, 

aos quais continuou equiparado o autoprodutor que dela retire energia.

Todavia, ante a supremacia da Constituição e a superioridade da lei 

complementar de normas gerais sobre as leis estaduais e os próprios 

convênios, é com base nelas que se deve aferir a legitimidade da 

exigência de ICMS sobre a TUST e a TUSD, tenha ou não havido 

modificação no substrato normativo estadual, e esteja ou não esta 

alteração respaldada em disposição convenial.

Aplico, neste ponto, o art. 110 do Código Tributário Nacional:

 “A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de 

institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou 

implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, 

ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir 

ou limitar competências tributárias”.

Sob esta ótica, friso ser inconteste que o ICMS incide sobre a energia 

elétrica, porém não sobre tarifas relativas à estrutura física correlata. Há 

distinção entre a destinação das rubricas. A base de cálculo do ICMS é 

formada pelo valor da operação relativa à circulação da mercadoria ou 

pelo preço do respectivo serviço prestado, hipótese na qual não se 

enquadra a tarifa de uso do sistema de distribuição nem os encargos de 

conexão.

 Já a tarifa pelo uso do sistema de distribuição não é paga pelo consumo 

de energia elétrica, mas pela disponibilização das redes de transmissão de 

energia. Assim, com os encargos de conexão, não se pode admitir que a 

referida tarifa seja incluída na base de cálculo do ICMS, uma vez que 

estes não presumem a circulação de mercadorias ou de serviços.

 Com efeito, a relevância do fundamento do pedido restou demonstrada de 

forma satisfatória, porquanto a base de cálculo do ICMS deve se restringir 

à energia consumida, não abrangendo as tarifas de uso pelo sistema de 

transmissão e de distribuição de energia elétrica.

Nesta senda, recentemente, o STJ proferiu duas decisões importantes 

sobre o tema. Na primeira delas, a Segunda Turma foi expressa em afirmar 

que “o STJ possui entendimento no sentido de que a Taxa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST e a Taxa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD não fazem parte da 

base de cálculo do ICMS” (Agravo Regimental nos Embargos de 

Declaração no Recurso Especial nº 1267162/MG. Relator Ministro Herman 

Benjamin, decisão publicada em 24.8.2012).

Ainda, em perfeita sintonia, a Súmula 166/STJ reconhece que "não 

constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de 

um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". Assim, por 

evidente, não faz parte da base de cálculo do ICMS a TUSD (Taxa de Uso 

do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica).

Esclarecedora, a esse respeito, a análise do E. STJ, quando do julgamento 

do EDcl no AgRg no REsp 1359399/MG, relatoria do Min. Humberto Martins, 
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posicionamento do qual comungo, “in verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA 

DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. CONSUMIDOR 

FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ESPECIAL EFICÁCIA 

VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.299.303/SC. 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD). 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. PRECEDENTES.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de o contribuinte pagar ICMS sobre 

os valores cobrados pela transmissão e distribuição de energia elétrica, 

denominados no Estado de Minas Gerais de TUST (Taxa de Uso do 

Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e TUSD (Taxa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica).

2. Esta Corte firmou orientação, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 

1.299.303-SC, DJe 14/8/2012) que o consumidor final de energia elétrica 

tem legitimidade ativa para propor ação declaratória cumulada com 

repetição de indébito que tenha por escopo afastar a incidência de ICMS 

sobre a demanda contratada e não utilizada de energia elétrica.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de 

que, nos casos de discussão sobre a cobrança de ICMS, a legitimidade 

passiva é do Estado, e não da concessionária de energia elétrica. 

Precedentes.

4. A Súmula 166/STJ reconhece que "não constitui fato gerador do ICMS o 

simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do 

mesmo contribuinte". Assim, por evidente, não fazem parte da base de 

cálculo do ICMS a TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de 

Energia Elétrica) e a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de 

Energia Elétrica).

Precedentes.

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, tão 

somente para reconhecer a legitimidade ativa ad causam do consumidor 

final.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp 1359399/MG, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 06/09/2013).

Em assim sendo, a meu ver, o “mandamus” é de inegável concessão.

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO PARCIALMENTE 

A SEGURANÇA para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente 

sobre a TUSD unicamente, determinando que a Autoridade Impetrada se 

abstenha definitivamente de exigir o pagamento de ICMS incidente sobre a 

Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, referente à 

Unidade Consumidora n. 3314383, devendo informar da decisão para a 

ENERGISA/CEMAT.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 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 e honorários.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 466830 Nr: 33905-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LÁZARO FIRMINO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ JOSE FERREIRA - OAB:8.212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos, etc.

Arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1036833 Nr: 39976-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL LONGO DO PRADO

 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-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento.

Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser intimadas para, no 

prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem pareceres ou documentos 

elucidativos, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 844777 Nr: 48575-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDA VIEIRA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON FERREIRA BENITES - 

OAB:2748/TO, HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB:8.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Por se tratar a Parte Autora beneficiária da Justiça Gratuita, remetam-se 

os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor devido a título de URV, 

conforme sentença de fls. 96/100, levando em consideração a retificação 

parcial da sentença em acórdão de fls. 130/136. Havendo impossibilidade 

de realização dos referidos cálculos, certifique-se e devolvam-me os 

autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1060484 Nr: 51248-74.2015.811.0041

 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: CARLOS ALBERTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DE CUIABA - DETRAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERTULIANO OJEDA TORRILHAS 

- OAB:16.752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES CARDOSO - 

OAB:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por CARLOS ALBERTO DE 

LIMA, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição 

Federal, contra ato do DIRETOR GERAL DO DETRAN MT, objetivando a 

concessão de liminar para que o Impetrado não condicione o licenciamento 

do seu veículo ao pagamento de multas de trânsito.

O Impetrante sustenta que se dirigiu ao departamento estadual de transito, 

a fim de licenciar o seu veiculo de placa NTY-7170, mas não o pôde fazer, 

sob o pretexto de existência de multas no sistema do Impetrado.

Consigna que a coação para o pagamento das multas de trânsito para que 

possa ter a possibilidade de circular com seu veículo fere seu direito 

líquido e certo.

Com a inicial, vieram acostados os documentos de fls.10/15.

A liminar foi deferida à fl 16/17.

A Autoridade Impetrada, devidamente notificada, prestou informações às 

fls. 24/27.

O representante do Ministério Público manifestou pelo prosseguimento 

processual independentemente de sua manifestação. (fl. 28/30)

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, 
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como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos 

relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

“Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual 

se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do 

Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função 

delegada.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais 

poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora 

também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. 

Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir 

esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos 

direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente 

aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma 

genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, 

bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da 

função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o 

examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da 

Administração Pública.

[...]

A Lei nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, 

ao despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver 

fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da 

segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem 

como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o 

pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e 

presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a 

demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou 

seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado 

promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do 

processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito 

administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei nº 12.857/2012. São Paulo: 

Atlas, 2012.)

A doutrina de Marçal Justen Filho também apresenta fundamentos 

importantes sobre direito líquido e certo, requisitos exigidos não só para o 

deferimento da liminar, como também para a concessão da segurança. 

Veja-se.

“Para aprofundar o significado desses requisitos, podem ser destacados 

alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez e certeza do direito não é 

incompatível com controvérsia jurídica. A existência de um direito líquido e 

certo não equivale à ausência de dúvida sobre o direito invocado pelo 

impetrante. Se uma controvérsia sobre a existência ou a extensão da 

pretensão do impetrante excluísse o cabimento do mandado de 

segurança, a garantia constitucional seria inútil. Nesse caso, bastaria a 

recusa da autoridade pública em reconhecer o direito invocado para 

impedir a impetração. Por outro lado, se não houvesse controvérsia 

alguma, o impetrante não teria necessidade de invocar a tutela 

jurisdicional.

Em segundo lugar, a liquidez e certeza do direito não exige a existência de 

dispositivo legal expresso. A tutela por meio de mandado de segurança 

exige a existência certa e inquestionável de um direito subjetivo outorgado 

pelo ordenamento jurídico. Isso não significa a necessidade de uma ‘lei 

expressa’. O direito subjetivo decorre de dispositivo constitucional ou legal 

explícito ou de normas adscritas à Constituição ou à lei.

Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito verifica-se quando existir 

questão de direito ou questão de fato dirimível mediante prova documental. 

A controvérsia jurídica pode envolver ou uma questão de direito ou 

questão de fato solucionável mediante o exame de prova documental.

O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser reconhecido mediante 

ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, envolvendo a escolha 

entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de provas documentais.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e 

atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012)

Pois bem. Atento às especificidades da presente situação fática, tenho 

que restaram configuradas, de forma inequívoca, a existência de violação 

ao direito líquido e certo do Impetrante, conforme esclarecerei.

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 pela autoridade apontada como coatora em lhe exigir o 

pagamento das multas por infração de trânsito, para o recolhimento do 

IPVA e demais consequências deste.

Diante disto, tenho sustentado que se revela ilegal a vinculação do IPVA 

ao pagamento de multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber o que efetivamente lhe é 

devido, por meio do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recursos inerentes.

Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 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, 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 do 

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.

 Trata-se, a meu ver, de sanção política, que entendo inadmissível em 

nosso sistema jurídico.

 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)

 Por derradeiro, a sanção pelo atraso no pagamento de multas somente 

pode ser a exigência de acréscimos pecuniários para compensar os 

prejuízos causados.

 Todavia, no que tange o pleito de ilegalidade da multa de trânsito coaduno 

com o julgado:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL - 

MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - EXIGÊNCIA 

DE PAGAMENTO DE MULTAS - ILEGALIDADE - DECLARAÇÃO DE 

INSUBSISTÊNCIA DAS MULTAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - EXISTÊNCIA DUVIDOSA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - 

HIPÓTESE INADMISSÍVEL EM SEDE MANDADO DE SEGURANÇA - 

RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA, 

PARCIALMENTE, RETIFICADA. O condicionamento de pagamento de multas 

ao emplacamento de veículo pressupõe notificação prévia ao indicado 

infrator a possibilitar-lhe o direito constitucional de defesa. Se para corrigir 

tal irregularidade se presta o mandado de segurança, o mesmo não se 

diga com relação a anulação das multas em si ante a necessidade de 

dilação probatória.

 (Apelação / Remessa Necessária 55980/2006, DES. MÁRCIO VIDAL, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

09/10/2006, Publicado no DJE 07/11/2006)

Não acolho o pedido supracitado, certo que este deve ser feito por vias 

ordinárias.

Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 

12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para único fim de 

que seja permitido à Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, 

placas NTY-7170, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchida as demais exigências, confirmando a 

liminar ora deferida.

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único 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.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 
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da Lei 12.016/09.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1033424 Nr: 38324-31.2015.811.0041

 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: GDSS, ELIANA CLEMENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA 

- OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA, pleiteada por ELAINE CLEMENTE DA SILVA, e determino que 

Impetrado PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ e SECERETÁRIO DE SAÚDE 

DO MUNICIPIO DE CUIABÁ forneçam mensalmente 54 pacotes de fraudas 

geriátricos P; 35 unidades de Nutren Junior de 400g; 60 unidades de 

frasco para dieta enteral 300ml e 30 unidades de equipo gravitacional para 

dieta enteral., ratificando a liminar outrora concedida.Por consequência, 

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do 

Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1050233 Nr: 46540-78.2015.811.0041

 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: GUILHERME BORGES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO DA SECRETARIA DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NOGUEIRA FILHO - 

OAB:31.521/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA PROC DO ESTADO - OAB:7242

 Vistos, etc.

Cuida-se a espécie de Mandado de Segurança Preventivo (com pedido de 

liminar), impetrado por GUILHERME BORGES DE FREITAS, visando coibir a 

pratica de ato ilegal e coator do SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E 

FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO e do GERENTE DE EXECUÇÃO DE 

TRANSITO LESTE, todas as partes qualificadas na exordial.

 O Impetrante narra, que é pecuarista e no desenvolver de suas atividades 

utiliza-se de propriedades rurais localizadas nos Estados de Mato Grosso 

e Goiás, suas propriedades são dividas de acordo com a finalidade, 

segundo o Impetrante, a situada no município de Araguaia, Mato Grosso, é 

responsável pela manutenção de matrizes e pela cria de bezerros, 

enquanto a propriedade situada no município de Quirinopolis, Goiás, resta 

a finalidade de confinamento e engorda.

 Alega que sua atividade pecuarista vem sendo ameaçada por oneração 

indevida, oriunda de exigência tributária de maneira ilegal, em relação a 

instituição do imposto ICMS, objetivando no mérito, para determinar ao 

Impetrado que se abstenha de exigir o pagamento de ICMS sobre 

operações de remessa de gado entre os estabelecimentos do Impetrante.

Argumenta que nessas operações não há efetiva circulação de 

mercadorias, nos termos prescritos no artigo 155, inciso II da Constituição 

Federal.

 Desta maneira, insurgiu-se do presente “mandamus” objetivando a 

concessão da liminar, “inaudita altera pars”, e posteriormente, a 

segurança, para determinar a suspensão à exigibilidade do ICMS por conta 

de transporte de gado entre propriedades rurais pertencentes ao 

requerente.

Com a inicial, vieram acostados os documentos de fls. 25/85.

A liminar foi deferida (fl. 88).

A Autoridade Impetrada, regularmente notificada, prestou informações (fls. 

95/104).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O Réu arguiu a carência da ação por falta de interesse de agir, por 

inexistência de ameaça por parte da autoridade impetrada e 

impossibilidade da segurança para atos futuros e incertos.

Primeiramente, o impetrado aduz sobre a falta de documentação que prove 

a existência de ameaça por parte das autoridades, mesmo que seja, como 

no caso, em caráter preventivo, para a possibilidade da concessão da 

segurança.

 Estando assistido o fato de que está devidamente acostado junto a inicial, 

a documentação comprobatória, das respectivas guias da nota fiscal e do 

boleto, juntamente com o comprovante de pagamento do ICMS, imposto 

este que o Impetrante assevera ser aplicado “in casu” de maneira 

indevida, suficientemente para a comprovação, isto nos mostra que a 

análise sobre a concessão da segurança é possível, logo, se há como 

provar o ato impugnado, não há que se falar em segurança genérica ou 

futura e incerta.

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

Afastadas a preliminares arguidas, passo à análise do mérito.

 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, 

como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos 

relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

“Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual 

se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do 

Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função 

delegada.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais 

poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora 

também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. 

Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir 

esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos 

direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente 

aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma 

genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, 

bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da 

função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o 

examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da 

Administração Pública.

[...]

A Lei nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, 

ao despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver 

fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da 

segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem 

como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o 

pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e 

presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a 

demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou 

seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado 

promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do 

processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito 

administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei nº 12.857/2012. São Paulo: 

Atlas, 2012.)

A doutrina de Marçal Justen Filho também apresenta fundamentos 

importantes sobre direito líquido e certo, requisitos exigidos não só para o 

deferimento da liminar, como também para a concessão da segurança. 

Veja-se.

“Para aprofundar o significado desses requisitos, podem ser destacados 

alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez e certeza do direito não é 

incompatível com controvérsia jurídica. A existência de um direito líquido e 

certo não equivale à ausência de dúvida sobre o direito invocado pelo 

impetrante. Se uma controvérsia sobre a existência ou a extensão da 

pretensão do impetrante excluísse o cabimento do mandado de 

segurança, a garantia constitucional seria inútil. Nesse caso, bastaria a 

recusa da autoridade pública em reconhecer o direito invocado para 

impedir a impetração. Por outro lado, se não houvesse controvérsia 

alguma, o impetrante não teria necessidade de invocar a tutela 

jurisdicional.

Em segundo lugar, a liquidez e certeza do direito não exige a existência de 
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dispositivo legal expresso. A tutela por meio de mandado de segurança 

exige a existência certa e inquestionável de um direito subjetivo outorgado 

pelo ordenamento jurídico. Isso não significa a necessidade de uma ‘lei 

expressa’. O direito subjetivo decorre de dispositivo constitucional ou legal 

explícito ou de normas adscritas à Constituição ou à lei.

Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito verifica-se quando existir 

questão de direito ou questão de fato dirimível mediante prova documental. 

A controvérsia jurídica pode envolver ou uma questão de direito ou 

questão de fato solucionável mediante o exame de prova documental.

O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser reconhecido mediante 

ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, envolvendo a escolha 

entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de provas documentais.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e 

atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012)

O Impetrante busca a concessão definitiva da segurança com a finalidade 

de poder realizar a simples transferência de rebanho bovino entre os 

estabelecimentos situados nos estados de Mato Grosso e Goiás sem que 

haja cobrança de ICMS sobre esta operação.

É que o RICMS do Mato Grosso faz a seguinte previsão acerca da 

incidência do ICMS:

“Art. 1º O imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 

e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – incide sobre:

IV – sobre a entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou 

mercadoria (grifei) destinada a uso, consumo ou ativo permanente”

 Ademais, prevê ainda, que:

 “Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

XIII – da entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria, 

adquirida em outro Estado, destinada a uso, consumo ou ativo 

permanente”

 Sobre a noção de mercadoria para fins de tributação do ICMS, Roque 

Antonio Carrazza ensina:

 “Mercadoria é o objeto da atividade mercantil, que obedece ao regime 

jurídico comercial.

[...] Apenas o bem móvel preordenado à prática de operações mercantis é 

que assume a qualidade de mercadoria.”

Posto isto, “in casu”, diferentemente da definição trazida à baila e dos 

dispositivos evidenciados, os bens carreados a estes autos tratam-se de 

simples movimentação de gado entre estabelecimentos do mesmo 

proprietário, utilizados na consecução da atividade fim do Impetrante.

A este respeito, como bem prepondera a majoritária doutrina pátria, a 

simples transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro – 

ausente à transferência de propriedade - não causa fato gerador do ICMS.

 Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ICMS – 

TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO 

CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1." Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento 

de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte". 

Incidência da Súmula 166/STJ. (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 992603 RJ 

2007/0294272-1, Ministro Benedito Gonçalves). 2.Não sendo demonstrada 

a existência de mercancia do rebanho objeto da fiscalização, incabível a 

incidência de ICMS, porquanto inexistente fato gerador a justifica-la. 

3.Recurso parcialmente provido, tão somente para conceder a 

antecipação de tutela na Ação Declaratória de piso quanto as operações 

de simples transferência do rebanho bovino ocorridas entre os 

estabelecimentos do Agravante, que não sejam destinadas a venda do 

gado e cuja documentação de acompanhamento contenham as 

especificações que detalhem tratar-se de operação de simples 

deslocamento, situação que deverá ser aferida pelos agentes de 

fiscalização.

(AI 78425/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/12/2013, Publicado no DJE 24/01/2014)”

Em assim sendo, a meu ver, o “mandamus” é de inegável concessão.

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA 

para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ICMS sobre as 

operações de simples transferência de rebanho bovino entre os 

estabelecimentos do Impetrante, a saber, Fazenda Bambui, situada no 

Município de Araguaia-MT e Fazenda Boa Sorte, situada no Município de 

Quirinopolis-GO, que não sejam destinadas a venda do gado e cuja 

documentação de acompanhamento contenham as especificações que 

detalhem tratar-se de operação de simples deslocamento, o que deverá 

ser aferido pelos Agentes Fiscais, ratificando a liminar outrora deferida.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 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 e honorários.

 Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 

105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 7 de agosto de 2009.

 P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 882954 Nr: 18519-29.2014.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI 

- OAB:6.624, NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - 

OAB:16.445/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC.

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado pela parte Requerente TRIMEC CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, e reconheço a inexistência das relações 

jurídicas que culminaram na aplicação de multas, determinando, por 

consequência, a baixa definitiva das restrições contidas no sistema de 

conta corrente fiscal da Requerente, relativo ao TAD e DAR colacionados 

nos autos.Pelos mesmas razões e fundamentos ACOLHO O PEDIDO 

formulado pela parte Requerente TRIMEC CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, nos autos da Ação Cautelar – cód. 882954 – em 

apenso, que determinou a suspensão dos débitos tributário de n° 

904811-0, 999.041.278.522.8, 999.041.913.627.6, bem como a expedição 

de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Tributários em favor 

da requerente. Translade-se cópia desta sentença para a Ação Cautelar, 

certificando-se.Por consequência, JULGO OS PROCESSOS, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o 

Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa.Transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas.P.I.C.Cuiabá, 11 de setembro de 2018.MARCIO A. 

GUEDESJuiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 211335 Nr: 21891-98.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE MORAIS PINTO 

JUNIOR - OAB:3652-A/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, chamo o feito à ordem e torno sem efeito o despacho lançado 

no sistema Apolo no dia 21/08/2017, visto que não tem relação com a 

matéria pleiteada nos autos.

Após, determino o lançamento da decisão correta de fl. 179.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 100961 Nr: 16940-27.2006.811.0041
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 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECIR CALÇA - 

OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos, etc.

Noticia a Parte Requerente que a Sentença proferida nos autos não está 

sendo cumprida pelo Requerido, embora tenha sido intimado de seu teor.

Intimado para proceder o cumprimento da sentença, o Requerido manifesta 

pela reconsideração da decisão, conforme petição de fl. 525, e, 

alternativamente, que seja intimado diretamente o gerente da APSADJ do 

INSS para cumprir a decisão.

Contudo, compulsando os autos, constato que não há fatos novos, 

circunstâncias relevantes ou adequabilidade probatória para rever a 

decisão anterior, portanto, não havendo o que se reconsiderar.

Desta forma, determino a intimação do Requerido para cumprir com a 

sentença de fls. 415/427, devendo ser intimado no endereço descrito na 

petição de fl. 525, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

suportar pessoalmente prejuízos na hipótese de descumprimento da 

medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT8.

Para melhor inteligência, faça acompanhar cópia da sentença junto ao 

mandado.

Após, arquivem-se os autos.

Expeça-se mandado.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 812305 Nr: 18794-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos, etc.

Em atendimento à decisão do agravo de instrumento juntada às fls. 

101/105, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para realizar 

a atualização dos cálculos de fls. 58, observando os índices indicados às 

fls. 101/105.

Após, intimem-se as Partes para manifestarem, no prazo de 05 (cinco) 

dias, acerca da atualização.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o ofício 

requisitório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, em favor do 

Exequente, observando-se o disposto no art. 910 do CPC, bem como na 

Constituição Federal, conforme os valores a serem atualizados pelo 

Contador Judicial.

 Em seguida, ao arquivo até a quitação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 317691 Nr: 20836-44.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISSEM KHALIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA FERRAZ ISHIZUKA - 

OAB:9964, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMILIO BIACHI NETO 

- PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

 Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença, intime-se o 

Exequente para agregar ao seu pedido demonstrativo descriminado e 

atualizado do débito que pretende ser executado, conforme dispõe o art. 

534 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 890542 Nr: 23596-19.2014.811.0041

 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: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado pela parte Requerente TRIMEC CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, e reconheço a inexistência das relações 

jurídicas que culminaram na aplicação de multas, determinando, por 

consequência, a baixa definitiva das restrições contidas no sistema de 

conta corrente fiscal da Requerente, relativo ao TAD e DAR colacionados 

nos autos.Pelos mesmas razões e fundamentos ACOLHO O PEDIDO 

formulado pela parte Requerente TRIMEC CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, nos autos da Ação Cautelar – cód. 882954 – em 

apenso, que determinou a suspensão dos débitos tributário de n° 

904811-0, 999.041.278.522.8, 999.041.913.627.6, bem como a expedição 

de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Tributários em favor 

da requerente. Translade-se cópia desta sentença para a Ação Cautelar, 

certificando-se.Por consequência, JULGO OS PROCESSOS, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o 

Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa.Transcorrido o prazo sem a interposição de 

recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as respectivas baixas.P.I.C.Cuiabá, 11 de setembro de 2018.MARCIO A. 

GUEDESJuiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 749420 Nr: 784-51.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO CEZAR ROSADA - 

OAB:5868 MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Vistos, etc.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 794398 Nr: 713-15.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA - OAB:5735

 Vistos, etc.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação 

do recurso interposto.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 848354 Nr: 51711-84.2013.811.0041

 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: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ILTDA, EDNA MARIA DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GANZAGA - 

OAB:16106, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

PROMOTORIA INF. E JUVENTUDE - OAB:CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO da 

presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar ao Requerido que, 

assegurem à Parte Autora a internação em estabelecimento psiquiátrico, 

com devida assistência conforme indicação do médico que acompanha 

seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, 

da Lei nº. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para 

a realização do tratamento, sem qualquer custo para a Parte Autora. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO com a resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC.Condeno o Requerido no pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. 

P.I.C.Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de 

Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017341-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TORQUATO DA SILVA (REQUERENTE)

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:"Vistos, etc. Intime-se o embargado 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os Embargos de 

Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º do CPC. Expirado o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos 

conclusos para análise. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007965-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

LAURINDA RODRIGUES GEROLI (AUTOR(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:"(...) 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." OBSERVAÇÃO: O 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: 1000232-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARINA ROSA PEREIRA (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. Intime-se o 

embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os 

Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º do NCPC. 

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026418-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA (ADVOGADO(A))

JOSE DE ALENCAR SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:"(...) Isso posto, nos 

termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 17, c/c art. 485, VI, do 

NCPC. Sem custas e honorários. Após o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022026-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM MATTIONI (ADVOGADO(A))

MARIANO AGUILA GONZALEZ (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO HERON DE PAULA GUERREIRO (ADVOGADO(A))

1 SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DE CUIABA (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 a Avenida Getúlio Vargas em Cuiabá - MT, 

por meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 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:"(...)Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, para 

DETERMINAR à autoridade coatora, a imediata lavratura da Ata Notarial 

requerida pelos impetrantes, desde que observados os requisitos formais 

para a realização do pedido, sendo-lhe vedado recusar o pedido em razão 

de entendimento quanto ao procedimento aplicável ao caso ou outra razão 

subjetiva não prevista em lei. Notifique-se as 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). 

Intime-se. Cumpra-se através de Oficial Plantonista."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037201-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES SELLA (REQUERENTE)

DANIEL FRANCISCO FELIX (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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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: 1002513-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILLA BRAZ DE CAMPOS (IMPETRANTE)

JANAYNA NUNES DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:"(...) Diante desses 

fundamentos, revogo a liminar concedida ao ID 533765, e DENEGO A 

SEGURANÇA vindicada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO com a análise 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Notifique-se a autoridade 

coatora para que tome conhecimento desta decisão. Sentença não sujeita 

ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 

10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois 

incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O 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: 1005178-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

LEONICE DE SOUZA SOLANO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

SECRETARIO ADMINISTRAÇÃO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:"(...) Diante desses 

fundamentos, revogo a liminar concedida ao ID 1607447, e DENEGO A 

SEGURANÇA vindicada, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO com a análise 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Notifique-se a autoridade 

coatora para que tome conhecimento desta decisão. Sentença não sujeita 

ao reexame necessário, conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 

10.016/09. Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois 

incabíveis neste caso. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas pertinentes. P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O 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: 1024837-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

MEDIAN MENEZES E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014207-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

VILMA FAUSTA PINA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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: 1000724-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL LEHR (AUTOR(A))

DOUGLAS TADEU MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ELIZABETH SEBASTIANA DE MEDEIROS MIRANDA (AUTOR(A))

JOCI ARRUDA MARTINHO (AUTOR(A))

LEUZA GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

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: 1023314-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA E BARROSO LTDA (IMPETRANTE)

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustríssimo Senhor Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato 

Grosso (IMPETRADO)

Secretária Adjunta de Relacionamento com o Contribuinte (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:"(...) 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." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1038217-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CELSO DE CAMPOS (IMPETRANTE)

LIDIANE DA SILVA PAULA (IMPETRANTE)

DAMIAO SANTANA (IMPETRANTE)

RONY MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

PATRIK LAURO LOUREIRO DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSINETE ROSA DOS SANTOS RODRIGUES (IMPETRANTE)

HELDER GALDINO PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

LILIAN BISPO BUENO (IMPETRANTE)

MARLON JADSON DA SILVA BORGES (IMPETRANTE)

ROGERIO PICOLI (IMPETRANTE)

ERLON DE PINHO NOVAIS (IMPETRANTE)

EVANILSON RODRIGUES ALCANTARA (IMPETRANTE)

EDUARDO TEIXEIRA PRATA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:"(...)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 
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julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005879-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

JULIANO CESAR LEITE PINTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

JOAO FERNANDES DE SOUZA (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:"stos. 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, e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da ENFAM). Cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"(...) Por todo o exposto, INDEFIRO A 

LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. 

Cumpra-se."

Intimação 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)

 

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: 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)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"(...) Por todo o exposto, INDEFIRO A 

LIMINAR vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. 

Cumpra-se."

Intimação 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)

 

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: 1010916-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA PIZARRO FERREIRA (IMPETRANTE)

JANETE DIAS PIZARRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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:"(...)Isso posto, CONHEÇO dos Embargos 

de Declaração, pois tempestivos e, no mérito, LHES DOU PROVIMENTO 

para suprir a omissão aventada, passando a parte dispositiva da sentença 

a constar da seguinte maneira: “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 PARCIALMENTE A 

SEGURANÇA, para autorizar o licenciamento do veículo do Impetrante, 

restringindo-se ao exercício do ano de 2016, sem o pagamento das 
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infrações de trânsito apontadas na inicial, tornando definitiva a liminar 

deferida id.1638532.” Publique-se. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029479-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO SANCHEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELENICE PELLEGRIM SANCHEZ OAB - 545.079.101-10 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO GERCILIO CAIRES (RÉU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:"Vistos etc. O valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico perseguido pela parte. No caso 

vertente, a parte autora pretende a extinção do crédito tributário descrito 

na petição inicial, de modo que deverá adequar o valor da causa de forma 

que corresponda ao objetivo perseguido, conforme prevê o art. 292, II, do 

CPC. Destarte, intime-se a parte autora para que promova a emenda à 

petição inicial, no prazo de 15 dias, de modo a corrigir o valor dado à 

causa. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

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: 1028340-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER NEVES GOMES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UELITON PERES DE OLIVEIRA (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 Quilombo, por meio de emissão e 

recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, 

referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

DECISÃO:"(...) Com estes fundamentos, ausente a ilegalidade das normas 

instituídas em edital ou o seu descumprimento pela banca examinadora 

nesta sede de cognição sumária, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a 

autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as 

informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), 

devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 

12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério 

Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029907-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONIQUE FACCIN VILELA (ADVOGADO(A))

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

D.A. NOVAIS IND. E COM. DE MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente da Gerência Especial de Fiscalização de Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte - GFMEP da SEFAZ (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: Isso posto, nos termos da fundamentação 

supra, DEFIRO a liminar pleiteada na exordial a fim de DETERMINAR ao 

impetrado que promova reativação imediata da inscrição da impetrante no 

regime tributário do Simples Nacional. 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). Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004718-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REQUERENTE)

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1004718-58.2016.8.11.0041 REQUERENTE: SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO REQUERIDO: CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Diante do teor da certidão de ID. 

2882825, declaro a revelia do Requerido, porém sem a aplicação de seus 

efeitos, com fulcro no art. 345, II do CPC. Intimem-se as Partes para, no 

prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. Agamenon Alcântara Moreno Junior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 707647 Nr: 1171-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZINETE OLIVEIRA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SAD, PRESIDENTE DA COMISSAO DE 

CONCURSO PUBLICO - UNEMAT - SAD EDITAL 001/2009

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO 

TEIXEIRA FILHO - OAB:14017/MT, LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - 

OAB:13879, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - OAB:14.271

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

GARGAGLIONE - OAB:PROC., KELLY CRISTINA DA SILVA- PROC. 

ESTADO - OAB:8156, WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 12.985

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 892420 Nr: 24848-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FIDELIS VIEIRA, CRISTIANO PALL ORTT, 

MARCELO ALVES DE OLIVEIRA, MARCO ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, 

ROOSEVELT MARCOS BARROS DA SILVA JUNIOR, DILSON GERMANO 

DO AMARAL, YURI YOSEF GOMES DE SOUZA, WESLEY ARAUJO DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 
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OAB:OAB/MT 14.087, EMMANUEL OLIVEIRA NETO - OAB:13.354/MT, 

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053868 Nr: 48287-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELY STAUT ROMERA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909107 Nr: 36221-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAMIL PEREIRA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

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

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811740 Nr: 18229-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO SZUBRIS DE MONTRENIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RYVIA RYCHELLE MARIA 

JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - OAB:10.049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - 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):

 Cod. Proc.: 1021609 Nr: 32730-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRIZELDA MAGDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB/MT 19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139589 Nr: 24164-21.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO AGUADO QUIROSA, MARCIA 

ADELHEID NANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO AGUADO 

QUIROSA - OAB:, MÁRCIA ADELHEID NANI - OAB:6657/MT

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

GARGAGLIONE - OAB:PROC, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - PROC ESTADO 

- OAB:3035/MT

 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.: 1013033 Nr: 28840-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE PADILHA DA COSTA MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009740 Nr: 27477-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CASSIA SILVA POSSAMAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028340-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER NEVES GOMES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UELITON PERES DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO 

LIMINAR impetrado por WAGNER NEVES GOMES contra ato do senhor 

UELITON PERES DE OLIVEIRA – PRESIDENTE DA COMISSÃO 

RESPONSÁVEL PELA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO N. 

002/2018/SEJUDH. O Impetrante relata, em síntese, que se inscreveu no 

processo seletivo de Edital n. 002/2018/SEJUDH (juntado com a exordial), 

o qual visava atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público para contratação de profissionais do sistema socioeducativo para 

atuarem na Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH, 

no município de Cuiabá – MT. Segundo o Impetrante havia previsão de 30 

vagas no total para o cargo de “Agente de Segurança Socioeducativo”, 

sendo 25 para o sexo masculino e 5 para o sexo feminino, sendo que o 

mesmo se inscreveu para tal cargo. Para o referido cargo o Edital previa 

três fases: 1ª - avaliação de títulos, de caráter classificatório e 
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eliminatório; 2ª – teste de aptidão física, de caráter eliminatório; e 3ª – 

investigação social. Após análise dos títulos dos candidatos que se 

inscreveram, a Secretaria de Estado de Justiça de Direitos Humanos 

publicou a lista dos candidatos aprovados e que seguiriam para a segunda 

fase – consistente no teste de aptidão física, fazendo constar o nome do 

Impetrante. Para a realização do TAF era necessário que candidato 

apresentasse atestado médico original, emitido com no mínimo 30 dias de 

antecedência da data prevista para o teste, certificando que ele estaria 

apto a realizar esforço físico (itens 7.6 e 7.6.2 do Edital 002/2018/SEJUDH 

– anexo 02). Ocorre que, muito embora no dia do teste de aptidão física o 

Impetrante tenha apresentado documento médico original e 

contemporâneo, certificando que ele estaria apto para exercer atividades 

físicas e musculares, foi reprovado pelo fato de o relatório médico não ser 

idêntico ao modelo dado como exemplo no Anexo III do Edital 

002/2018/SEJUDH. Inconformado, o Impetrante compareceu na Defensoria 

Pública em 29.05.2018 e interpôs recurso administrativo, contudo, o 

mesmo foi indeferido sob a alegação de que o atestado apresentado era 

divergente ao determinado no Edital e não certificava que o candidato 

estaria “apto a realizar atividades de esforços físicos podendo participar 

do Teste de Aptidão Física (corrida de 12 (doze) minutos)”. Assim, diante 

da recusa da Administração Pública em corrigir o ato, o Impetrante 

ingressou com o presente mandamus. Com a inicial vieram documentos. É 

o relatório. Decido. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 

12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz 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). Atento às supramencionadas considerações e às especificidades 

da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em 

sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão 

da liminar. In casu, a questão cinge-se na alegação do Impetrante de que 

foi excluído da segunda fase do certame uma vez que o atestado exigido 

pelo edital não estava em conformidade com o mesmo. Analisando o Edital 

nº 02/2017/PMVG, verifico que o item 7.6 dispõe o seguinte: 7.6. No dia da 

realização do Teste de Aptidão Física, o candidato deverá comparecer ao 

local e no horário designado para sua realização, munido de original de 

documento oficial de identidade, e apresentar atestado médico original e 

cópia de acordo com o ANEXO III deste edital. 7.6.1. O candidato que não 

comparecer para a realização do Teste de Aptidão Física na hora e local 

determinados, será considerado desistente e estará automaticamente 

eliminado. 7.6.2. O Atestado Médico deverá ter o nome completo do 

candidato e ter sido emitido com, no máximo 30 (trinta) dias corridos de 

antecedência da data do Teste de Aptidão Física, devidamente assinado e 

carimbado pelo médico, constando de forma legível o número do registro 

do Conselho Regional de Medicina do mesmo, em que certifique 

especificamente que o candidato está apto a realizar esforço físico, 

conforme modelo disposto no ANEXO III. 7.6.3. O candidato que não 

estiver de posse do atestado médico, ou que apresentar atestado médico 

que não conste, expressamente, que o candidato está apto a realizar o 

Teste de Aptidão Física, conforme disposto no ANEXO III, será impedido de 

realizar os testes, sendo consequentemente eliminado do processo 

seletivo. Verifica-se que o impetrante não apresentou atestado médico 

conforme o Anexo III do edital, descumprindo o mesmo. Assim, sua 

exclusão da fase em questão, a princípio, não se mostra como um ato 

ilegal. Sabe-se que no âmbito administrativo, vale o princípio da legalidade 

e da vinculação ao edital. Assim, vejo que, em princípio, o ato 

administrativo se deu em vinculação ao edital. Com estes fundamentos, 

ausente a ilegalidade das normas instituídas em edital ou o seu 

descumprimento pela banca examinadora nesta sede de cognição 

sumária, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, 

no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1029936-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

TARCILA GRACIANI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR ajuizada 

por ENÉIAS DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual 

pleiteia a concessão da liminar, com o propósito de se determinar ao 

requerido corrigir os atos inconstitucionais de desrespeito ao princípio de 

legalidade, impessoalidade, moralidade e em especial ao princípio de 

isonomia, praticado pela Administração Pública de Mato Grosso ao 

descumprir as determinações, as normas e as regras que regeram e 

dirimiram o Concurso para o 10ºCFS-PM/MT e o próprio 10º Curso de 

Formação de Sargentos da PM/MT flagrantemente praticados em desfavor 

do Autor, determinando liminarmente, a inclusão e reclassificação do autor 

com a nota intelectual 8,885 obtida na 2ª Turma do 10ºCFS-PM/MT junto a 

1ª Turma do 10ºCFS-PM/MT – retroativa à 15/Outubro/2004, no prazo de 5 

(cinco) dias sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em caso de descumprimento a contar da data do descumprimento. 

O autor relata que na data de 25/11/2002, a PM/MT publicou o Edital nº 

007/PMMT/2002, que regia o Concurso para Admissão no 10º Curso de 

Formação de Sargentos da PM/MT. O requerente afirma que após o 

término da 3ª Fase do concurso (Teste de Aptidão Física – TAF) foram 

denunciadas e detectadas várias ilicitudes. Em decorrência das diversas 

celeumas existentes na época, atinentes ao 10º Curso de Formação de 

Sargentos da PM/MT, o Exmo. Sr. Comandante Geral da PM/MT determinou 

e tornou público o Edital nº 012/2003 através do BCG nº 2.361 de 

19/09/2003, regendo que: “(...) Item 4. Que a Classificação Geral do 

10ºCurso de Formação de Sargentos da PM-MT se dará após o término da 

segunda turma do curso (...)”. Em consequência dessas ilicitudes 

detectadas o certame do concurso ficou suspenso por algum tempo, 

sendo necessária a intervenção de outras instituições estaduais 

legalmente competentes e interessadas em solucionar as ilegalidades 

existentes, instituições estas que celebraram um Termo de Ajustamento de 

Conduta (T.A.C.) celebrado em 06/10/2003, para dirimir o Concurso e o 

próprio 10º Curso de Formação de Sargentos da PM/MT, ficando firmado 

que: “a Ordem Classificatória Geral do Concurso para o 10º CFS da PM-MT 

devera ser respeitado rigorosamente pelo Comandante Geral da PMMT”. O 

autor ressalta que tanto o Edital nº 007/PMMT/2002 de 25/11/2002, o 

T.A.C. celebrado em 06/10/2003, como a ordem proferida pelo Exmo. Sr. 

Comandante Geral da PM-MT no BCG nº 2.361 de 19/09/2003 não foram 

revogados até a presente data e continuam sendo desrespeitados, pois 

desde a data de 05 de agosto de 2013 (Término da 2ªTurma do 

10ºCFS-PM/MT) até a presente data, a Administração Pública de MT vem 

tratando de forma abusivamente diferenciada e especial vários militares 

estaduais em situação idêntica a do Autor em relação ao Concurso para o 

10º CFS-PM/MT e em relação ao próprio 10º Curso de Formação de 

Sargentos da PM/MT. Alega que o Requerido já incluiu e reclassificou a 

nota intelectual obtida por outros militares na 2ª Turma do 10º Curso de 

Formação de Sargentos da PM/MT junto a 1ª Turma do 10ºCFS-PM/MT 

(retroativa a 15/Out/2004), ato e tratamento esse que não foi praticado 

igualitariamente em favor do Autor, mesmo estando em situação idêntica a 

deles em relação ao 10º CFS-PM/MT, tendo em vista que até hoje não teve 

a sua nota intelectual obtida na 2ª Turma do 10ºCFS-PM/MT, incluída e 

reclassificada junto a 1ª Turma do 10ºCFS-PM/MT (retroativa a 

15/Out/2004), conforme já praticado em favor de militares em situação 

idêntica a sua. Com a inicial vieram documentos. É o que tinha a relatar. 

Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, do 

CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidencie a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo”. Analisando os argumentos despendidos pelo 

autor, com a documentação trazida aos autos, verifico não ser possível o 

acolhimento do pedido de antecipação de tutela por entender ausente a 

fumaça do bom direito e o perigo da demora. A discussão da presente 

ação se dá em torno de ato administrativo perpetrado pela Polícia Militar do 

Estado de Mato Grosso. O processo de qualificação, classificação e 

promoção no âmbito da Polícia Militar, sabe-se, é amplamente regulado e 

deve se dar nos limites estritos da legalidade. Além disso, os atos 

administrativos gozam da presunção de legitimidade/legalidade, presunção 

esta que, em sendo relativa, admite prova em contrário. Em que pese esta 

possibilidade, vislumbro que o autor não conseguiu demonstrar, neste 
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momento de cognição sumária, a ilegalidade do ato em questão. Não 

vislumbro, assim, neste momento, ilegalidade por parte da Requerida, nem 

tampouco a preterição alegada. 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. Dessa forma, 

não vislumbro, neste momento de cognição sumária, qual tenha sido o ato 

ilícito por parte do Requerido, pois, ao que me consta por ora, agiu nos 

estritos limites da legalidade. Diante disso, a princípio, não vislumbro a 

fumaça do bom direito, uma vez que a legislação sobre o tema não parece 

amparar a pretensão do autor. Ademais, não há qualquer perigo da 

demora, podendo o militar em questão aguardar até a decisão final, sem 

qualquer perigo para a eficácia da medida, caso venha a ser concedida. 

Diante disso, a prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a 

relevância do direito invocado, tornando impossível averiguar, neste 

momento de cognição não exauriente, a ilegalidade do ato administrativo 

atribuído ao Estado de Mato Grosso. Necessária se faz a instrução 

processual e o contraditório a fim de comprovar ou não a ilegalidade do 

ato em questão. Não seria razoável inversão do rito neste momento, uma 

vez que necessária a manifestação das partes e a produção de provas. A 

tutela antecipada possui caráter excepcional e sua concessão está 

condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do direito da parte 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não se 

vislumbra no caso em tela. Assim, não vislumbro a existência da 

relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela antecipada do 

autor. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do 

CPC. Com fulcro no art. 98 do CPC, uma vez que estão presentes os 

pressupostos, DEFIRO a gratuidade da justiça ao autor. Cite-se o 

Requerido para querendo, apresentar contestação no prazo legal. 

Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030040-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

SOLANGE MARIA RODRIGUES CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (RÉU)

ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAUDE E DE REGULAÇÃO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 

análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Por todo o exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na 

distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029154-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA (ADVOGADO(A))

GEANE HONORATO CANJO DUNKER (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Senhor Félix Lautom Marque da Silva (Presidente da Comissão Especial de 

Posse SEGES/SEDUC) (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. GEANE HONORATO CANJO DUNKER impetra o presente 

Mandado de Segurança contra ato praticado pelo PRESIDENTE DA 

COMISSÃO ESPECIAL DE POSSE SEGES/SEDUC, no qual busca em sede 

liminar que seja determinada a suspensão do ato coator consistente na 

negativa de posse da Impetrante. A Impetrante conta, em resumo, que foi 

aprovada no certame regido pelo Edital nº 01/2017 para o cargo de 

Professor da Educação Básica Perfil Sociologia – Polo Sinop/MT, tendo 

sido nomeada em 07/05/2018. Relata que o edital exigia diploma 

devidamente registrado ou certificado acompanhado de histórico escolar, 

de conclusão de curso de graduação de nível superior de Licenciatura 

Plena em Sociologia, fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo MEC. Aduz que em 24/05/2018 dirigiu-se até o setor 

onde tomaria posse no cargo, apresentando os documentos solicitados, 

todavia foi informada de que sua posse seria suspensa sob o argumento 

de que iriam analisar o diploma de nível superior apresentado, uma vez 

que deveria constar no referido diploma a “conclusão do curso em 

licenciatura plena em sociologia” e não “conclusão do curso de 

complementação pedagógica em sociologia”, como apresentado pela 

Impetrante. Argumenta que o diploma apresentado corresponde às 

exigências editalícias, salientando que houve nomeação e posse de um 

candidato que apresentou diploma da mesma instituição que teria 

apresentado no ato da posse, inclusive com a mesma nomenclatura de 

seu diploma. Informa que após a suspensão, em 31/08/2018 foi dada a 

Impetrante termo de negativa de posse (024/2018), informando que seu 

diploma não atende o disposto no edital. Inconformada, ingressou com o 

presente mandamus. Informou prefacialmente que desistiu do Mandado de 

Segurança nº 1025707-17.2018.811.0041, o qual também tramitou nesta 

3ª Vara de Fazenda Pública, diante dos novos fatos (negativa de posse). 

Com a inicial vieram documentos. Houve decisão de declínio ao ID. 

15245185. É o relatório. Decido. É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, 

da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz 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). Atento às supramencionadas considerações e às especificidades 

da presente situação fática, tenho que não restaram configurados, em 

sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão 

liminar. In casu, a questão cinge-se na alegação da Impetrante de que o 

ato de negativa de sua posse foi ilegal, especialmente porque outro 

candidato na mesma situação teve sua posse efetivada, sem o mesmo 

transtorno. Analisando o Edital n. 01/2017 verifico que o mesmo (fl. 19) 

exigiu para o cargo de Professor de Educação Básica do Estado de Mato 

Grosso – Perfil Profissional – Sociologia: “Diploma, devidamente registrado, 
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ou Certificado acompanhado de Histórico Escolar, de conclusão de curso 

de graduação de nível superior de Licenciatura Plena em Sociologia, 

fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 

Educação (MEC).” Verifico ainda que o diploma da Impetrante (fl. 85) é de 

“Curso de Complementação Pedagógica em Sociologia”, não atendendo de 

fato o disposto em edital. Embora a Impetrante traga dados do candidato 

William Sotarelli da Silva, demonstrando que o mesmo foi nomeado e que 

tinha diploma da mesma instituição e curso que a Impetrante concluiu, não 

restou incontroverso que tal diploma tenha sido o apresentado à comissão 

de posse, ou ainda que não tenha apresentado outros documentos. 

Sabe-se que para que haja o deferimento de uma liminar em sede de 

mandado de segurança, a boa aparência de direito líquido e certo deve 

restar demonstrada, além do perigo da demora. Compulsando os autos, 

especialmente os documentos que acompanham a inicial, não verifico, 

nesse momento de cognição sumária, o direito da Impetrante de ser 

nomeada, haja vista não ter cumprido disposto em edital. Diante disso, a 

prova pré-constituída se mostra insuficiente a ensejar a relevância do 

direito invocado, tornando impossível averiguar se houve, ou não, ato 

coator por parte da Impetrada. Com estes fundamentos, ausente a 

ilegalidade das normas instituídas em edital ou o seu descumprimento pela 

banca examinadora nesta sede de cognição sumária, INDEFIRO o pedido 

liminar. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010903-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIMAR GUMS (AUTOR(A))

Ana Maria Sordi Teixeira Moser (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

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):

RAI HUGUENEY GOMES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1010903-44.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JACIMAR GUMS RÉU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABA 

PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Considerando a petição formulado 

pelo causídico do Requerente no id. 15030808, noticiando o óbito do Sr. 

Jacimar Gums e a não utilização do medicamento de alto custo para o 

tratamento de CÂNCER, em razão do ocorrido, manifeste-se o ESTADO DE 

MATO GROSSO requerendo o que entender de direito, para tanto, 

consigno o prazo de 05 (cinco) dias, pois se trata de medicamento de alto 

custo, podendo perecer caso não seja providenciado seu 

redirecionamento atempadamente. Importante mencionar, que o 

medicamento encontra-se em posse dos filhos do requerente e a 

prestação de contas já foi devidamente realizada, conforme nota fiscal em 

anexo. Ouça-se o Ministério Público Estadual. Intime-se e cumpra-se com 

urgência, expedindo-se o necessário. Às providências. Cuiabá-MT, 12 de 

setembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030030-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO TAQUES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

ISABELLY FURTUNATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, determinando a remessa dos autos ao juízo 

competente, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo 

Civil. 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: 1030045-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PANIZI SOUZA (ADVOGADO(A))

FERNANDO VALENTIM ALVAREZ (ADVOGADO(A))

WAGNER MARCELO MONTEIRO BORGES (IMPETRANTE)

KALINKA MARIA SOUTO DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 

AMBIENTE DE MT (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. 1 – Homologo a desistência requerida pela parte 

impetrante, para que produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo 

único, do CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na 

forma do art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Sem custas e honorários, eis que 

incabíveis na espécie. 4 – Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-82.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER ANASTACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

ALANA NATICA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja 

parte dispositiva segue, a seguir, transcrita: Vistos, etc. 1 – Homologo a 

desistência requerida pela parte autora, desde o nascedouro destes 

autos, para que produza seus efeitos legais (art. 200, parágrafo único, do 

CPC). 2 – Julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do 

art. 485, inciso VIII, do CPC. 3 – Diante do princípio da causalidade, arbitro 

honorários em favor do réu no importe de 10% sobre o valor da causa 

atualizado, suspendendo a sua exigibilidade, vez que concedo os 

benefícios da justiça gratuita ao autor. 4 – Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e providências de estilo. P.R.I. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029473-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

GRACE CRISTINE FERREIRA ROCHA (ADVOGADO(A))

FLAVIA PINHO DE ALMEIDA SUCHODOLSKI (IMPETRANTE)

ANNA GUILHERMINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA FALDINI (IMPETRANTE)

MARIA REGINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

MARIA CRISTINA AMARAL PINHO DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Isto posto, faculto à parte impetrante a emenda da petição inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, substituir a autoridade 

indicada como coatora, sujeito ao declínio de competência em favor do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, voltem os autos conclusos para novas deliberações. 

Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029938-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TERTULIANO OJEDA TORRILHAS (IMPETRANTE)

MIRCIELLY LAURA SANT ANA DE SOUZA OJEDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN MT (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 e etc. TERTULIANO OJEDA TORRILHAS impetrou o 

presente mandado de segurança c/c pedido de liminar contra ato do 

PRESIDENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN/MT. 

Todavia, manuseando o presente processo verifico a ausência de 

documentos imprescindíveis à análise do pedido, qual sejam, o atual CRLV 

– Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo do ano de 2017, 

comprovante de pagamento e quitação do IPVA – Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento Veicular e Seguro 

Obrigatório do ano corrente. Desta maneira, faculto a parte Requerente, 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando os documentos 

mencionados, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029496-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO BRIGIDO DE MELO OLIVEIRA (IMPETRANTE)

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Dessa forma faculto ao Requerente 

emendar a inicial, nos termos do Art. 320 do CPC, juntando os referidos 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de lhe ser aplicado o 

parágrafo único do Art. 321 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: 1030060-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN (ADVOGADO(A))

EDSON FERMINO BACCHI (AUTOR(A))

MARINE MARTELLI (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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Isto posto, reconheço e declaro, de 

ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, 

razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser 

remetidos, nos moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018915-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

AGUA LISA TRANSPORTES LTDA - EPP (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. Regularize, a Secretaria Unificada, a autuação e 

registro do pedido indenizatório juntado nos autos de ação cautelar, 

intimando-se o autor para os fins de direito orientando-o sobre as normas 

do PJE, pertinentes a tal desiderato. 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: 1018387-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLI PINTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE ALMEIDA GONCALVES (ADVOGADO(A))

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (AUTOR(A))

FRANCISCO NIEBUHR NETO (ADVOGADO(A))

JORGE WADIH TAHECH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

FABIO RODRIGO WIEDTHEUPER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1018387-81.2016.8.11.0041 AUTOR(A): GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Certifique-se acerca do integral recolhimento do valor das custas judiciais 

e da taxa judiciária. Em havendo pendências, intime-se o autos para a 

complementação do valor, no prazo de 15 dias, sujeito ao cancelamento 

da distribuição. Após, conclusos. Cuiabá, 13 de setembro de 2018 PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006032-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1006032-39.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ELIZABETH DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intimem-se 

as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os pareceres e 

documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados. No mesmo prazo, 

determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos autos cópia da 

Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 6.528/94 e cópia 

do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado acerca da 

correção da URV. Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 

1994, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos autos os 

holerites de janeiro a dezembro do referido ano, a fim de verificar a 

ocorrência de eventual pagamento referente às diferenças reclamadas. 

Após, conclusos. Intimem-se. Cuiabá, 13 de setembro de 2018. PAULO 

MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1017534-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO (ADVOGADO(A))

ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

Magistrado(s):

MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017534-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO PREVIDENCIA - 

MTPREV Vistos, 1 - A parte Requerente, nos termos do § 5º do art. 334 do 

NCPC, informa seu desinteresse na realização de audiência de 

conciliação. Assim, diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, e de modo a adequar 

o rito processual às necessidades do conflito deixo de designar a 

audiência de conciliação. (NCPC, art. 139, VI e enunciado nº 35da 

ENFAM). 2 - Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no 

prazo de 10 (dez) dias. 3 - Após, colha-se o parecer ministerial. 4 - Por 

fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de setembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026453-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1026453-79.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ALBINA RODRIGUES DE 

ARRUDA, MARIA DOS SANTOS SILVA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples declaração 

de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa natural 

(§3º). Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a ausência 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é possível ao 

magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, oportunizo ao autor emendar a 

inicial para demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e cópia da sua 

declaração de IRPF que, apesar do salário recebido, o pagamento das 

custas processuais e da taxa judiciária poderá acarretar prejuízo em seu 

sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, comprovantes de 

despesas mensais permanentes que atestem a alegada hipossuficiência 

econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE AS CUSTAS E 

DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM ATÉ SEIS 

PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. Intime-se. 

Cuiabá, 13 de setembro de 2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017445-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ANA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Laryssa Carolina Araújo de França (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MICHELLY CAROLINE PEREIRA GROSSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1017445-15.2017.8.11.0041 AUTOR(A): EDNA ANA DE ALMEIDA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Especifiquem as partes as provas 

que desejam produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Após, colha-se o 

parecer ministerial. Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, 

sem prejuízo do julgamento antecipado do mérito, caso cabível. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de setembro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008777-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSA BARBOSA (AUTOR(A))

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (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. Defiro pleito à Id. 15303468 . Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 0504776-55.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (REQUERENTE)

CARLOS MARCELO GOUVEIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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. Diante dos termos do requerimento juntado pelo 

requerido, consignando que as garantias ora ofertadas devem ser 

apresentadas nos autos dos citados executivos, considerando que a 

tutela jurisdicional não pode ser outorgada sem uma utilidade e que o 

interesse de agir surge da necessidade de obter proteção a interesse 

substancial, se a pretensão deduzida em Juízo não pode mais ser 

atendida, porquanto já ajuizados as Execuções Fiscais em relação aos 

créditos que se pretendia caucionar, desaparecendo o interesse 

processual na presente demanda, opto, preambularmente e nos termos do 

artigo 10, CPC, determinar a manifestação do autor, em 15 dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026453-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

ALBINA RODRIGUES DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples 

declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa 

natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a 

ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é 

possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, oportunizo ao autor 

emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e 

cópia da sua declaração de IRPF que, apesar do salário recebido, o 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária poderá acarretar 

prejuízo em seu sustento, CARREANDO AOS AUTOS, também, 

comprovantes de despesas mensais permanentes que atestem a alegada 

hipossuficiência econômica, INCLUSIVE PELO FATO INCONTESTE DE QUE 

AS CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PODERÃO SER INTEGRALIZADAS EM 

ATÉ SEIS PARCELAS, nos moldes admitidos pelo artigo 468 da CNGC. 

Intime-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 227 de 528



Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029828-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES (ADVOGADO(A))

JOAO LOPES GUERREIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO (REQUERIDO)

Gerente de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor do 

DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1058951 Nr: 50475-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANNA KRISGER GARDIN DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALV ES ZANARDO - 

OAB:12.770/MT, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS BERNARDINO - 

OAB:12.027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1056166 Nr: 49196-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 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: ALEX NASCIMENTO DE 

OLIVEIRA - OAB:20.736/B

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1002811 Nr: 24611-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENITA NEUZA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:19794/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917564 Nr: 41788-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047964 Nr: 45406-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE HUMBERTO PINTO

 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:

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937712 Nr: 53532-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CEZAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1049735 Nr: 46288-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENORA DELFINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Vistos e etc.

REGISTRE-SE E AUTUE-SE COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intime-se o ente público executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 

9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Após, voltem-me os autos concluso para análise.

Cumpra-se, retifique-se a autuação e, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 851055 Nr: 54047-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SILVANA MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, ANA PAULA DORILEO - OAB:, ANA PAULA 

DORILÊO CARDOSO - OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA 

SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, ISABELA CORTESE DE 

OLIVEIRA - OAB:21157/0, PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB:22309/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 939251 Nr: 54212-74.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSO SOARES DE ANDRADE, SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos etc.

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

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 839954 Nr: 44405-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSINETE APARECIDA DA SILVA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 859764 Nr: 1571-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA MARIA DA SILVA SANTOS, ELZA VARANIS 

NUNES SILVA COSTA, MARIANA BORRALHO DIAS, JACÓ PEREIRA DE 

SOUZA, MARINA LOPES DE ALMEIDA, MAURILIA BENEDITA SABINO 

SILVESTRE, NADIR BENTO DE OLIVEIRA, SANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA 

CRUZ, SELMA ROSA CINTRA DE CARVALHO, MAURY LOPES DE 

ALMEIDA, SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA, BENEDITA LUCIA DE 

CAMPOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos e etc.

REGISTRE-SE E AUTUE-SE COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intime-se o ente público executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 

9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Após, voltem-me os autos concluso para análise.

Cumpra-se, retifique-se a autuação e, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 852161 Nr: 55017-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA DE CAMPOS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 772189 Nr: 25286-54.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MARTINS 

FERNANDES - OAB:15064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT

 Vistos etc.

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

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 742094 Nr: 38954-29.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA DA COSTA MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIERME FRANCISCO MEIRA 

SILVA - OAB:11811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Vistos e etc.

REGISTRE-SE E AUTUE-SE COMO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

 Intime-se o ente público executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 

9.494/1997 (incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

 Após, voltem-me os autos concluso para análise.

Cumpra-se, retifique-se a autuação e, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 852348 Nr: 55160-50.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI VILELA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem acerca do retorno dos autos.

Em nada sendo requerido, arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1001946 Nr: 24257-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA BORGES LEITE - 

OAB:11778, OTAVIA VEXEL FONTES - OAB:OAB/MT 18.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1004658 Nr: 25390-41.2015.811.0041

 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: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA DINIZ DE MORAES 

ALMEIDA - OAB:OAB/MS 16.343, GUILHERME BRITO - OAB:9.982-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUTIELEN MEDIANEIRA 

FELTRIN PANIZ - OAB:PROC. FEDERAL

 Vistos.

Tendo em conta a juntada do laudo pericial, determino que:

1. INTIMEM-SE o INSS para se manifestar acerca dos novos documentos, 

e para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias.

2. CERTIFIQUEM-SE acerca do depósito dos honorários periciais.

 3. Em caso negativo, INTIMEM-SE o INSS para que cumpra a determinação 

constante na decisão retro, seja ela a antecipação dos honorários 

periciais.

 4. Em caso positivo, expeça-se o competente alvará para que o expert 

proceda ao levantamento do montante que lhe é devido.

 5. Colha-se o parecer ministerial.

 6. Após, façam-me os autos conclusos para a prolação da sentença.

 P.R.I.

 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

 Vistos.

Processo indevidamente concluso.

Cumpra-se despacho fl. 243.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 852847 Nr: 55622-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI KUNTZ GRZESIUK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1270791 Nr: 27947-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANA CRISTINA ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o Exequente para manifestação.

Após, concluso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 379246 Nr: 15091-15.2009.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ANA OLIVEIRA LEITE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BERNARDINO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Vistos etc.

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

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 850554 Nr: 53582-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 811190 Nr: 17681-23.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO DINIZ JUNQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DOS SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, julgo improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil.Condeno o Requerente ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos 

moldes do artigo 98, § 3º, do diploma processual.Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as 

baixas e anotações de estilo.P.R.I.Cuiabá, 13 de setembro de 2018.PAULO 

MÁRCIO SOARES DE CARVALHO JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 758453 Nr: 10700-12.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLEICE NUNES FERREIRA DA CRUZ

 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: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Vistos etc.

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

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 897059 Nr: 27606-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS FRANÇA DE OLIVEIRA, LUCINDA FERREIRA DA 

ROSA MORENO, LOICIR IARA TAQUES ARRUDA E SILVA, LUCIMARA 

LENHARO LONGO, MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES, MIRIAN 

SANTOS DA COSTA SCARAVELLI, MARCELINO SOARES DE 

MAGALHÃES, MARIA APARECIDA DOS ANJOS SOUZA, MARIA DE 

FÁTIMA SANTANA, MATILDE DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, EMPAER - 

EMPRESA MATOGROS. DE PESQUISA, ASSIST. E EXT. RUR. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva. Que intimo a parte requerente para apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1013392 Nr: 28985-48.2015.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA COUTO DE CARVALHO, GESTOR DO 

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO JUIZO DO FORUM DA COMARCA DE ALTA 

GARÇA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Couto Carvalho 

Araujo - OAB:11.953 B

 Impulsiono os autos intimando a parte requerente para, querendo, 

especificar as provas que pretende produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 891775 Nr: 24412-98.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON BELONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PAULO REIS ARAÚJO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:16803-B

 Certifico a parte requerente apresentou impugnação à contestação 

tempestivamente. Impulsiono estes autos para intimar as partes para, 

querendo, especificar as provas a que pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 906234 Nr: 34412-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEU MUNZ DE AVILA, DOUGLAS MAYER LIRA, 
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JONNY RIDDER GALVÃO ARANIBAR, NEUZA BATISTA DE SOUZA, 

NAZARÉ HADDAD, OEZIMAR BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059, DANIELE 

IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 926973 Nr: 47637-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETTERSON BAPTISTA DA LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1005096 Nr: 25572-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCARLOS DA SILVA CAMPOS, DENILSON BRAZ DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003822 Nr: 25024-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNADETE CASTANHEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1059663 Nr: 50883-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ARRUDA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 919135 Nr: 42849-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO CONSTRUTOR CR ALMEIRA - SANTA 

BARBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUANO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 

LTDA-EPP

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

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:5.959/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10.001

 Vistos.

1 - Certifique-se acerca do intergral recolhimento das custas processuais, 

de acordo com o valor da causa principal (R$ 1.123.828,83), conforme 

determinação expressa contida na decisão de fls. 47/48.

2 - Caso constatada a insuficiência do valor recolhido, intime-se o 

Excipiente para a complementação das custas processuais, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do incidente.

3 - Após, enviem-me os autos conclusos para novas deliberações.
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4 - Intimem-se.

5 - Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 889189 Nr: 22714-57.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL POHL MOREIRA DE CASTILHO, IGNEZ 

MARIA MENDES LINHARES

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

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979

 Vistos etc.

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

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1013392 Nr: 28985-48.2015.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA COUTO DE CARVALHO, GESTOR DO 

CARTORIO DISTRIBUIDOR DO JUIZO DO FORUM DA COMARCA DE ALTA 

GARÇA - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogerio Couto Carvalho 

Araujo - OAB:11.953 B

 PROCESSO Nº 28985-48.2015.811.0041 - CÓDIGO: 1013392

Requerente: Estado de Mato Grosso.

Requerido: Celia Couto de Carvalho.

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito.

Em nada sendo manifestado pelo autor, no prazo assinalado, 

encaminhem-se os autos ao arquivo, sem necessidade de nova 

conclusão.

Às providências.

 Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2017.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 827026 Nr: 32920-67.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINUANO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA 

EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014, CONSÓRCIO 

CONSTRUTOR CR ALMEIDA - SANTA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS ARAÚJO 

PRADO - OAB:10001/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES - OAB:MT 5.959, MÁRCIA REGINA SANTANA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos em apenso 

(919135) nesta data.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 990207 Nr: 18574-43.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTHETIC CENTER CLÍNICA MÉDICA LTDA, SILAS 

VICENTE BARBOSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUENDEL ROLIM WENDER - 

OAB:10858/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Vistos.

Inicialmente, determino a intimação do devedor via imprensa e também por 

intermédio do advogado constituído, por AR, para que no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento do valor pleiteado.

 Não sendo efetuado o pagamento no prazo legal, fica o montante da 

dívida acrescido de multa no percentual de 10% e, requerendo exequente, 

fica desde já determinado o regular prosseguimento da execução, nos 

moldes do artigo 523, §1º do Código de Processo Civil; portanto 

independente de distribuição, expedindo-se o competente mandado de 

penhora a avaliação.

Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 942202 Nr: 55882-50.2014.811.0041

 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: PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS 

LTDA, ANTONIO MICARONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA 

DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 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: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, RENATA LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RICARDO LEMES DA 

SILVA - OAB:OAB/SP 156.817, ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - 

OAB:146.977 OAB/SP, DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - 

OAB:3.607/MT, ERNESTO BORGES NETO - OAB:6.651-A, SAMIR 

BENNETT BUAINAIN - OAB:

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 922181 Nr: 44675-54.2014.811.0041

 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: VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO

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

OAB:OAB/MT 3213, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS PINHEIRO DE 

SOUZA - OAB:0

 Vistos etc.
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Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 872001 Nr: 11060-73.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA FELIPE MILHORINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

PÚBLICO ( FUNCAB ), FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubiratã Nascente Alves - 

OAB:Proc/Estado

 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, 12 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 874473 Nr: 13009-35.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANI PEREIRA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA ISABEL GUEDES SOARES - 

OAB:4595/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE CARVALHO 

GOMES JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO DE MT - OAB:16804-A

 Condeno o requerido a proceder à revisão do valor da pensão por morte 

da requerente com base no subsídio de um Cabo da PM do Estado de Mato 

Grosso da ativa, bem como ao pagamento das diferenças não pagas a 

título de integralidade, que deverão ser computadas em fase de liquidação 

de sentença, respeitando a prescrição quinquenal.

 Sem custas. Considerando a procedência do pedido, condeno o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10 %(dez por 

cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3, I, do CPC).

 Decisão sujeita ao reexame necessário.

 Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, certifique-se com 

as baixas e anotações de estilo.

 P.R.I

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 859314 Nr: 1192-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): IPEM MT INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:019032 OAB/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AECIO BENEDITO ORMOND - 

OAB:6397

 Vistos etc.

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

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 820846 Nr: 27065-10.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADEMIR NATAL FONTOURA CARVALHO 

(INV. ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO), ANA CLAUDIA DOS 

SANTOS CARVALHO

 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: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:

 Vistos etc.

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

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 777718 Nr: 31087-48.2012.811.0041

 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: ADEMIR GRECCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos,

Certifique-se acerca do depósito dos honorários periciais.

Em caso negativo, intime-se o INSS para que cumpra a determinação 

constante às fls. 132/133 seja ela a antecipação dos honorários periciais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 852462 Nr: 55264-42.2013.811.0041

 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: DURLICOUROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COUROS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LOUISE CASTRO 

BORBA - OAB:16931, JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - OAB:15795, 

JOSÉ LOMBARDI - OAB:17271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:

 Vistos etc.

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

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010923-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE OVELAR (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KRUTSCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Assim sendo, diante do 

descumprimento da ordem, determino a intimação pessoal do requerido, 

Estado de Mato Grosso, bem como, do Sr. Secretário de Estado de 

Gestão, SEGES-MT, para cumprirem imediatamente a decisão judicial no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias, advertindo-os das sanções civis, penais 

e administrativas que poderão ser aplicadas cumulativamente, conforme 

art. 139 do NCPC e o Provimento nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as 

quais a multa diária, a ser bloqueada via BACENJUD da conta bancária das 

autoridades, além do encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, 

para lavratura de Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 

330 do Código Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para 

apuração de delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da 

Lei 8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 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: 1005406-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANA PAULA HERNANDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1005406-20.2016.8.11.0041 (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, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005395-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELIANE FERREIRA LEITE DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1005395-88.2016.8.11.0041 (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, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005393-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ARGEMIRO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1005393-21.2016.8.11.0041 (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, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016498-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI BIANCHINI (ADVOGADO(A))

MANOEL ELZITO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1016498-24.2018.8.11.0041 (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, 12 de 

Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034036-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUSA (AUTOR(A))

laura Cristina Souza Madureiro (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1034036-52.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento do 

provimento antecipatório, o qual determinou ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, que restabeleça o benefício de auxílio doença acidentário 

(B:91) NB n°. 6095461484. Pois bem. O art. 139 do Novo CPC dispõe o 

seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica 

Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente 

CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 
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da ordem, determino a intimação pessoal do Impetrado, SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS, bem como, do representante legal da Procuradoria 

Federal no Estado de Mato Grosso – PF/MT – AGU, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária, a ser bloqueada 

via BACENJUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de 

Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024217-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON MORAES COSTA (ADVOGADO(A))

ALEXSANDRA PAULA ARAUJO E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1024217-91.2017.8.11.0041 (PJE 4) 

DESCUMPRIMENTO! URGENTE! Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte Requerente noticia o descumprimento do 

provimento antecipatório, o qual determinou ao Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, que conceda o benefício de auxílio doença acidentário à 

Requerente ALEXSANDRA PAULA ARAÚJO E SILVA. Pois bem. O art. 139 

do Novo CPC dispõe o seguinte: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: IV - determinar 

todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”. Sobre o tema, 

aliás, em boa hora explica Rafael Alvim, verbis: “As medidas atípicas de 

coerção que, no vigente CPC/73, estão previstas nos arts. 461, §5º e 

461-A, §3º para os casos de cumprimento de sentença envolvendo 

obrigações de fazer, não fazer e entrega de coisa, foram, de certo modo, 

generalizadas como um verdadeiro dever-poder geral de efetivação do 

juiz pelo art. 139, IV, do NCPC, independentemente da natureza da 

o b r i g a ç ã o  c o n s u b s t a n c i a d a  n o  t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). Assim sendo, diante do descumprimento 

da ordem, determino a intimação pessoal do Impetrado, SENHOR GERENTE 

EXECUTIVO DO INSS, bem como, do representante legal da Procuradoria 

Federal no Estado de Mato Grosso – PF/MT – AGU, para cumprirem 

imediatamente a decisão judicial no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 

advertindo-os das sanções civis, penais e administrativas que poderão 

ser aplicadas cumulativamente, conforme art. 139 do NCPC e o Provimento 

nº 56/2008 da CGJ/TJ/MT, dentre as quais a multa diária, a ser bloqueada 

via BACENJUD da conta bancária das autoridades, além do 

encaminhamento à DEPOL mais próxima do Fórum, para lavratura de 

Termo Circunstanciado, por delito de desobediência (art. 330 do Código 

Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público para apuração de 

delito de improbidade administrativa, previsto no art. 11, II, da Lei 

8.429/1992. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 28 de 

Agosto de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17055 Nr: 11159-34.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HAMMERSCHMITT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETOR DO DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15.935, 

NAYARA PEREIRA SOARES - OAB:19691/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARTI MATOS CARRIJO 

FRAGA - OAB:4574/MT

 Considerando o retornodos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requerem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 362384 Nr: 32433-73.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO RAMOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 PROCEDIMENTO COMUM

CÓDIGO: 362384

 Vistos, etc.

Tendo em vista a discordância do INSS com o valor da proposta dos 

honorários periciais, determino a intimação do Senhor Perito para que faça 

uma nova proposta, caso queira, ficando desde já sugerido o valor de 

R$400,00 (quatrocentos reais).

Intime-se.

Cumpra-se, com urgência, pelo OFICIAL PLANTONISTA.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 908940 Nr: 36105-79.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 EMBARGOS À EXECUÇÃO

CÓDIGO: 908940

Vistos, etc.

Diante da petição retro, da Real Brasil Consultoria, intime-se o Embargado 

para se manifestar em 05 dias.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029902-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

WESLLEY ROBERT RODRIGUES FRANCO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1029902-45.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por WESLLEY ROBERT RODRIGUES FRANCO com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN objetivando liminarmente, seja 

determinado o licenciamento do veículo HONDA/CG 150 FAN ESDI, 
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ano/modelo 2015/2015, placa QBO- 1165 de Cuiabá/MT, cor VERMELHA, 

sem o pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. No mérito, que seja concedida a segurança, 

confirmando a liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário 

relato. É o relato. Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado 

de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar 

que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é concedida como 

antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do 

possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano 

irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato 

coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o deferimento da 

liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito da 

parte Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes 

fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não 

acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na 

inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não 

pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, 

razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da 

prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Como alhures relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida 

liminar a determinação para que o veículo HONDA/CG 150 FAN ESDI, 

ano/modelo 2015/2015, placa QBO- 1165 de Cuiabá/MT, cor VERMELHA, 

seja licenciado sem o pagamento de multas previamente existentes no 

banco de dados da autarquia estadual. Analisando sumariamente os 

autos, vejo que não há demonstração de que houve a notificação regular 

do Impetrante para exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas (ID: 15278544), denota-se que não se observou a 

exigência da dupla notificação à parte infratora, conforme aludem os 

artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, 

razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– 

LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO 

PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - 

SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de 

veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, 

Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, 

DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO POSTO, e 

com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos 

da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo HONDA/CG 150 FAN ESDI, 

ano/modelo 2015/2015, placa QBO- 1165 de Cuiabá/MT, cor VERMELHA, 

sem a exigência do pagamento prévio das multas. Notifique-se a 

autoridade coatora, enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no 

prazo de 10 dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade 

intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, 

dê ciência ao órgão de representação judicial da autarquia, enviando-lhe 

cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 

12.016/09). Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, 

do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este 

como alvará de gratuidade. Após, vistas ao MP e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 12 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015466-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARGUS RIGON WESKA (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ROSA LEITE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FÉLIX LAUTON MORAES DA SILVA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARLON ROBERTO PLEP

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº.: 1015466-81.2018.8.11.0041 

(PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de 

liminar impetrado por SÔNIA MARIA ROSA LEITE, contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

POSSE/SAD, qualificado na exordial, objetivando que a autoridade coatora 

nomeie e dê a posse, fazendo constar a data retroativa de 29.05.2018, 

imediatamente, à Impetrante, no cargo de Professor de Educação Básica, 

pedagogia (global), polo Nova Maringá/MT, até decisão final do presente 

mandamus. Aduz, em síntese que, por intermédio do Concurso Público 

regido pelo Edital n. 001/2017, das Secretarias de Estado de Gestão 

(SEGES) e de Educação, Esporte e Lazer do Estado do Mato Grosso 

(SEDUC), foram abertas inscrições visando o preenchimento imediato de 

06 (seis) vagas para o cargo de Professor de Educação Básica, 

pedagogia (global), polo Nova Maringá. Relata que foi aprovada no 

certame e que no dia 29.05.2018 se dirigiu para tomar posse, 

apresentando toda documentação exigida, todavia, foi impedida de tomar 

posse, pois a autoridade coatora entendeu que o diploma de graduação 

apresentado pela Impetrante teria que ser mais bem analisado. Defende a 

Impetrante a validade do diploma apresentado, e pede a liminar para que 

seja imediatamente empossada. 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 relatório. 

Fundamento. 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. Pois bem. Como é sabido de todos, em nosso ordenamento 

jurídico constitucional a investidura de cargo público depende de prévia 

aprovação em concurso público e que somente em casos excepcionais, o 

Poder Público poderá celebrar contratos por tempo determinado para 

satisfazer interesse público urgente, conforme disciplinado no artigo 37, 

inciso II e IX da CF. No que tange aos concursos público, interessante a 

lição de José dos Santos Carvalho Filho, ao asseverar que: "Concurso 

Público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões 

pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e 
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funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade 

intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas 

e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as 

barreiras opostas no procedimento, obedecidas sempre à ordem de 

classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento 

de servidores públicos." ("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio 

de Janeiro: Lumen Iuris, 2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns 

princípios que norteiam os Concursos Públicos, em especial, e para 

elucidação do caso ora em comento, destaco o princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, que na lição de Marçal Justen Filho, assevera 

que: “A discricionariedade administrativa se exercita muito mais fortemente 

no momento da elaboração do regulamento do que quando de sua 

aplicação. O procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de 

nulidade da decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a 

decisão, prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Segundo consta 

nos autos, busca a impetrante a concessão da medida liminar para o fim 

de que seja determinada a autoridade coatora que conceda a posse ao 

cargo de de Professor de Educação Básica, pedagogia (global), polo Nova 

Maringá/MT, ate decisão final do presente mandamus. Em que pese as 

alegações despendidas pela impetrante, entendo que as mesmas não 

devem prosperar. Isso porque, ao meu ver, não há nos autos provas 

suficientes da ocorrência da aludida conduta maliciosa atribuída as 

autoridade coatora. Percebe-se que o Edital do certame trazia a previsão 

dos requisitos necessários para aqueles que concorressem ao cargo de 

Professor da Educação Básica. Senão vejamos: 3.1. O candidato 

aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, 

se comprovar na data da posse: (...) e) comprovar, por ocasião da posse, 

os requisitos básicos exigidos para o cargo/perfil profissional, conforme 

item 2.4. deste Edital; 3.2. Estará impedido de ser empossado o candidato 

que: a) deixar de comprovar os requisitos especificados no subitem 3.1; 

Percebe-se que a que restou demonstrada na data da posse a ausência 

do preenchimento dos requisitos exigidos no item 3.1, “E”, do edital do 

certame. Isso porque, a impetrante realizou o curso de complementação 

pedagógica sendo emitido o título de licenciada pela Faculdade de 

Educação Regional Serrana - FUNPAC, com sede no Município de 

Conceição do Castela /ES, entretanto, a realização curso se deu em uma 

instituição com sede na cidade de Sinop/MT na modalidade à distância. 

Todavia, denota-se que a FUNPAC não tinha autorização do MEC para 

realização do curso na modalidade à distancia, mas apenas presencial. 

Nesse sentido, o art. 80 da lei 9394/96, que dispõe sobre as diretrizes 

bases da educação nacional, senão vejamos: Art. 80. O Poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação 

continuada. § 1º A educação a distância, organizada com abertura e 

regime especiais, será oferecida por instituições especificamente 

credenciadas pela União. § 2º A União regulamentará os requisitos para a 

realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de 

educação a distância. § 3º As normas para produção, controle e 

avaliação de programas de educação a distância e a autorização para sua 

implementação, caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo 

haver cooperação e integração entre os diferentes sistemas. Desta feita, 

verifica-se que o diploma da impetrante não está em consonância com o 

disposto na legislação pertinente, bem como com o Edital do Certame. 

Salienta-se que, não se pode reputar ilegal e abusivo o ato da autoridade 

coatora que atenta para o cumprimento das disposições legais e 

normativas contidas no edital do certame. Assim, cumpre destacar que a 

vinculação às cláusulas do instrumento convocatório, trazem como regra 

essencial a observância por parte da Administração Pública, bem como 

pelos candidatos, sendo a lei que rege o certame público. Nesse sentido, a 

Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: CONCURSO 

PÚBLICO - PARÂMETROS - EDITAL. O EDITAL DE CONCURSO, DESDE QUE 

CONSENTÂNEO COM A LEI DE REGÊNCIA EM SENTIDO FORMAL E 

MATERIAL, OBRIGA CANDIDATOS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (RE 

480129, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 

30/06/2009, DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT 

VOL-02379-07 PP-01454). Desta forma, em juízo de cognição sumária, 

não vislumbro o ato insurgido pela impetrante ante ausência de prova 

robusta capaz de demonstrar ofensa a direito liquido e certo. Portanto, 

ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida 

liminar, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, impõe-se o 

indeferimento da medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n° 12.016/2009). Após, 

decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o 

Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 

12 e § único da Lei nº 12.016/09). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1024133-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO FERREIRA (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA FERREIRA (EXEQUENTE)

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1024133-56.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de movida por SONIA MARIA 

FERREIRA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o 

reconhecimento do direito da requerente em receber valor referente ao 

abono permanência. Deu à causa o valor de R$: 8.160,12 (Oito Mil Cento e 

Sessenta reais e doze centavos) 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, 12 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023077-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

CARLA SALVADOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

AÇÃO MONITÓRIA PROCESSO: 1023077-85.2018.8.11.0041 (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. Expeça-se mandado de 

pagamento, no prazo legal, constando-se que, caso o réu o cumpra, ficará 

obrigado ao pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa, bem como que, nesse prazo, poderá 

oferecer embargos, advertido de que, caso não haja o cumprimento da 

obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se – á, de pleno 

direito, o título executivo judicial” (NCPC, art. 701, §1, §2). Em seguida, 

voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Setembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022250-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JADIR WILSON DA SILVA DALVI (ADVOGADO(A))

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Thiago França Cabral - Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 

(IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARLON ROBERTO PLEP

 

E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O .  P R O C E S S O  N º : 

1022250-45.2016.8.11.0041. (PJE 3). Vistos, etc. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO oposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da decisão 

provisória ID n°. 4445752, proferida nos autos em epígrafe, na qual 

objetiva sanar vício supostamente existente. Os autos me vieram 

conclusos. É o relatório. Passo a fundamentação. Decido. Uma vez 

tempestivos e próprios, recebo os presentes embargos de declaração. 

Por definição legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, 

senão vejamos (CPC/2015): Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material. Na lição de Humberto Theodoro Júnior (1997, p. 584) “Dá-se o 

nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou 

tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou 

elimine contradição existente no julgado”. No presente caso, verificamos 

que a controvérsia aventada cinge-se quanto a suposta existência de 

vício na decisão provisória, uma vez que, entende a embargante que 

houve obscuridade no apontamento da prática de ato ilícito ou abuso de 

poder, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios. Pois bem. 

Em que pese à argumentação despendida pelo Embargante, seu pleito não 

merece guarida, de modo que os Embargos Declaratórios devem ser 

rejeitados, uma vez que não há qualquer irregularidade na decisão. Deflui 

das razões do Recurso aviado, que a finalidade precípua do Embargante é 

dar interpretação jurídica diversa da que foi consignada na decisão, 

segundo o ângulo jurídico pretendido. Em outras palavras, o Embargante 

busca a rediscussão do mérito, o que se revela impossível, já que a 

finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se ao saneamento de 

omissões, contradições e obscuridades. Isso porque o dispositivo da 

decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos 

presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão, 

tampouco em contradição. Os Embargos Declaratórios não devem ser 

utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção 

de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer 

críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, 

que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal. 

Anote-se que, quanto ao propósito de ver reexaminada a matéria em sede 

de embargos, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao exame da Petição 

nº. 1.812 (AgRg EDcl) – PR, rel. Min. Celso de Mello: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRINGENTE –INADMISSIBILIDADE – 

INOCORRÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE – 

EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração destinam-se, 

precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a 

suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido 

pelo Tribunal. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando, 

inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de 

embargabilidade (CPC, art. 535), vem tal recurso, com desvio de sua 

específica função jurídico-processual, a ser utilizado com a finalidade de 

instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia 

jurídica já apreciada pelo Tribunal. Precedentes. O recurso de embargos 

de declaração não tem cabimento, quando, a pretexto de esclarecer uma 

inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, 

vem a ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado”. (Revista 

Trimestral de Jurisprudência, vol. 173, p. 29) Apesar das assertivas da 

embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna 

evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente 

aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos 

embargos de declaração, devendo ser veiculada por meio de recurso 

próprio e adequado. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA 

DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS 

INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de declaração são 

cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, 

contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material 

existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se 

de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos 

de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em 

se tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada 

tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para 

demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para 

fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes 

autônomos. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos. Assim, 

analisada a matéria, deve o Embargante deduzir sua irresignação pelos 

meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, 

cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo 

ordenamento processual. Com efeito, resta certa e inquestionável a 

decisão proferida, uma vez que o decisum guerreado tratou de forma 

clara, precisa e explícita as questões suscitadas nos Embargos, ainda que 

parcialmente desfavorável aos interesses da Embargante. ISTO POSTO, 

consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, 

eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, 

rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada. Intimem-se. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028311-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR ANTONIO MARTELLI (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1028311-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Anulatória de Débito Fiscal 

com pedido de tutela provisória de urgência proposta por MOACIR 

ANTONIO MARTELLI em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário 

formalizado por meio da Notificação de Auto de Infração – NAI nº 

141337000342018185, ou, alternativamente, que sejam aceitos os bens 

apresentados em caução para garantia do crédito tributário mencionado, 

viabilizando ao Autor a expedição das fundamentais Certidões Positivas 

com Efeitos de Negativa. Aduz, em síntese, que é pessoa física, produtor 

rural no Município de Campo Novo do Parecis, regularmente inscrito 

perante a SEFAZ/MT desde 01.01.2004, enquadrando-se como 

contribuinte do ICMS de competência do Estado de Mato Grosso sobre 

toda a sua comercialização rural, notadamente, de soja, milho e afins. 

Relata que se encontra impedido de usufruir do referido incentivo que lhe 

é vital em função da autuação fiscal com trânsito em julgado na esfera 

administrativa em seu desfavor (gerada por perda de prazo para 

impugnação), a qual lhe imputa indevidamente, a responsabilidade 

solidária, sobre crédito tributário lavrado de ofício contra terceiro, em ato 

manifestamente ilegal e arbitrário, o qual extrapolou (e muito) as 

possibilidade jurídicas existentes para tal finalidade. Pontua que o próprio 

crédito tributário que lhe foi imputado, igualmente, também carece de 

condições mínimas de sustentabilidade, eis que, calculado de forma 

avessa à Constituição Federal em verdadeiro confisco, posto que muito 

superior ao valor do próprio ICMS que seria devido caso as operações em 

si fossem tributadas. 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. 

Foi indeferida a tutela de urgência (ID nº 15200787). A parte Autora 

apresentou pedido de reconsideração da decisão retro (ID nº 15245957). 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Cuida-se de 

pedido de reconsideração da decisão retro formulado pelo Autor, onde 

objetiva a suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado por 

meio da Notificação de Auto de Infração – NAI nº 141337000342018185, 
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ou, alternativamente, que sejam aceitos os bens apresentados em caução 

para garantia do crédito tributário mencionado, viabilizando ao Autor a 

expedição das fundamentais Certidões Positivas com Efeitos de Negativa. 

Em uma melhor análise dos fatos e da documentação acostada aos autos, 

aliado ao pedido formulado pelo Requerente, entendo que assiste direito 

ao Autor, ao menos neste limiar. Denota-se que o Requerente recebeu em 

02.05.2018 a Notificação de Auto de Infração – NAI nº 

141337000342018185, onde atribuiu ao Requerente a responsabilidade 

pelo recolhimento do tributo em caráter solidário, alegando que os 

documentos apresentados pelo Autor não comprovaram de forma efetiva 

o pagamento do tributo, além de ter promovido a escrituração fiscal das 

notas fiscais relativas a operações tidas pelo fisco por inexistentes. 

Contudo, em que pese a fundamentação utilizada pelo Fisco Estadual na 

autuação, entendo, em juízo de cognição sumária, que ela não merece 

guarida. Isso porque o Fiscal de Tributos Estaduais, o qual proferiu o 

Parecer no E-Process nº 5434290/2018 (ID nº 15013458), sequer 

apresentou qualquer fundamentação plausível que demonstre o por quê 

da suposta irregularidade, se limitando apenas a alegar que o Requerente 

deixou de comprovar a regularidade das operações. Vale lembrar que o 

ônus da prova, no presente caso, caberia ao Fisco, o qual se quedou de 

demonstrar a irregularidade praticada pelo Requerente na operação 

realizada. Não cabe ao contribuinte provar que não cometeu qualquer 

irregularidade, mas cabe tão somente ao Fisco provar o suposto 

descumprimento da obrigação tributária. Nesse sentido, transcrevo 

brilhante lição ministrada por Hugo de Brito Machado, in verbis: “O 

desconhecimento da teoria da prova, ou a ideologia autoritária, tem levado 

alguns a afirmarem que no processo administrativo fiscal o ônus da prova 

é do contribuinte. Isso não é, nem poderia ser correto em um estado de 

Direito democrático. O ônus da prova no processo administrativo fiscal é 

regulado pelos princípios fundamentais da teoria da prova, expressos, 

aliás, pelo Código de Processo Civil, cujas normas são aplicáveis ao 

processo administrativo fiscal. No processo administrativo fiscal para 

apuração e exigência do crédito tributário, ou procedimento administrativo 

de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto, incumbe o ônus 

de provar a ocorrência do fato gerador.” (in Mandado de Segurança em 

Matéria Tributária. Ed. Dialética, S.Paulo, 2003). Ademais, quanto à 

alegação de que o Autor é responsável solidário pelo descumprimento de 

obrigação acessória, passo a tecer algumas considerações. Para 

caracterizar a responsabilidade solidária, se mostra necessário a 

demonstração dos requisitos dispostos no art. 124 do CTN, senão 

vejamos: “Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que 

tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 

obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas por lei”. No 

caso em comento, ao que tudo indica, o Requerente não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito. 

Pelo documento de ID nº 15013412, verifica-se que o Autor goza dos 

benefícios do diferimento, na medida em que não obteve quaisquer 

créditos fiscais de ICMS sobre as notas fiscais que logrou escriturar, o 

que nos leva a crer que inexiste qualquer interesse econômico em 

situação que não logrou trazer qualquer prejuízo ao erário, ou seja, não há 

demonstração do interesse comum na operação realizada (inciso I). Da 

mesma maneira, não há previsão legal que enquadre o produtor rural, 

como sói a hipótese, como responsável solidário, de modo que se torna 

impossível o seu enquadramento no inciso II do art. 124 do CTN. 

Demonstrado, assim, a evidência da probabilidade do direito. Da mesma 

maneira restou evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, na medida em que o débito discutido nos presentes autos já se 

encontra inserido na Conta Corrente Fiscal do Autor, o que prejudica 

demasiadamente as suas atividades, além de trazer prejuízos financeiros. 

Por fim, ressalto que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos desta 

decisão, uma vez que, caso constata a legalidade na constituição do 

crédito tributário, poderá o Fisco efetivar a cobrança pelos meios legais. 

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, revogo a 

decisão retro (ID nº 15049354) e DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA vindicada para determinar a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário formalizado por meio da Notificação de Auto de Infração – 

NAI nº 141337000342018185, viabilizando ao Autor a expedição das 

fundamentais Certidões Positivas com Efeitos de Negativa do Réu, 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 o 

cumprimento da liminar (art. 537, CPC/2015). Intime-se o Requerido Estado 

de Mato Grosso para que cumpra a decisão supra, bem como, na 

oportunidade, cite-o pessoalmente, por meio da Procuradoria Geral do 

Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante do 

artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 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. 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, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007577-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

MARIVALDA ARAUJO DE SOUZA PONTES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARLON ROBERTO PLEP

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1007577-13.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MARIVALDA ARAUJO DE SOUZA PONTES contra ato 

indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento, relativo ao veículo GM/CHEVROLET CLASSIC LS, ANO e 

MODELO 2012, COR PRETA, PLACAS OAT 0863, RENAVAM 

00469621648, CHASSIS 9BGSU19F0CB304031, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Afirma que as multas foram constituídas de forma irregular e, 

por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo 

impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar 

condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade 

coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, independentemente 

do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta documentos 

acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 5522559. 

Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no prazo 

legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 
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débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca GM/CHEVROLET CLASSIC LS, ANO e MODELO 2012, COR 

PRETA, PLACAS OAT 0863, RENAVAM 00469621648, CHASSIS 

9BGSU19F0CB304031, sem o prévio pagamento de infrações existentes 

no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer 

insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, 

dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas 

do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029914-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELMA REGINA BARBERATO GODOY (ADVOGADO(A))

ROBERTO SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):
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WALMER FERREIRA SANDER

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1029914-59.2018.8.11.0041 (PJE 5) 

Vistos. 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, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013939-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CORREIA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MARIA DA PENHA SILVA (REQUERIDO)

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1013939-94.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de movida por JOSUÉ CORREIA 

SANTOS contra o ESTADO DE MATO GROSSO e OUTROS, objetivando 

seja reconhecido o direito de posse do Demandante referente ao imóvel 

descrito nos autos. Deu à causa o valor de R$: 20.000,00 (Vinte 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, 13 de 

Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014087-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (AUTOR(A))

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1014087-08.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação de movida por JADIR WILSON DA 

SILVA DALVI contra o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO-DETRAN/MT, objetivando seja o requerente 

indenizado por danos morais. Deu à causa o valor de R$: 16.218,00 

(dezesseis mil duzentos e dezoito 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, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012392-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DA LUZ (IMPETRANTE)

PAULO EURICO MARQUES LUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal OAB - (REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012392-87.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por PAULO DA LUZ 

contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DENTRAN/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a 

concessão da segurança para que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

Kia Soul EX 1.6, ano/modelo 2011/2011, placa NUG-7354, Chassi nº 

KNAJT814AB7286504 (ID nº 1621433), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, 

em apertada síntese, ser proprietário legítimo do veículo acima 

discriminado e que foi surpreendido pela negativa de proceder com o 

licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1637121). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1951268), alegando, em sede de preliminar, a inviabilidade da via 

eleita, a ausência de prova pré-constituída e a ilegitimidade passiva, e, no 

mérito, pugna pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. 

Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 
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licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade do Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Não é 

demais 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. 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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

Kia Soul EX 1.6, ano/modelo 2011/2011, placa NUG-7354, Chassi nº 

KNAJT814AB7286504 (ID nº 1621433), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do 

exame dos autos tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela 

autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no 

sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como 

condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. 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 Egrégio 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, colacionamos 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) – Destacamos. “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) – 

Destacamos. 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. Com a devida 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 do 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. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o seja determinada à 

autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao 

veículo marca/modelo Kia Soul EX 1.6, ano/modelo 2011/2011, placa 

NUG-7354, Chassi nº KNAJT814AB7286504 de propriedade do Impetrante 

(ID nº 1621433), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a 

teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e 

honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. 

Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao reexame 

necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007841-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA (IMPETRANTE)

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1007841-64.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por OLAVO 

CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA contra ato indigitado coator da lavra do 

DIRETOR DE HABILITAÇÕES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a 

concessão da segurança para que seja reconhecida a ilegalidade da 

manutenção da suspensão do direito de dirigir do Impetrante após a 

cessação do prazo determinado judicialmente. Aduz, em síntese, que o 

seu direito de condução de veículos foi suspenso pelo período de 09 de 

outubro de 2015 até a data de 07 de janeiro de 2016, em face de 

determinação judicial proveniente do processo nº 5111-62.2015.811.0064. 

Relata que procurou a agência de Rondonópolis-MT para retirar sua CNH 

apreendida naquela agência, momento em que tal pedido lhe foi negado, 

visto que ainda constava no sistema RENACH o bloqueio mencionado. 

Sustenta que está previsto no edital, no campo de informações adicionais, 

que deverá ser realizado o agendamento da perícia médica somente 

através de telefone, tendo entrado em contato com o número mencionado 

no Edital e recebido a informação de que haveria um atraso no 

agendamento e que entrariam em contato. Pontua que, em face do 

bloqueio em questão ainda não ter sido excluído do sistema RENACH, não 

conseguiu retirar sua CNH junto ao referido órgão, de modo que, mesmo 

após mais de 05 (cinco) meses da extinção de sua punição, este ainda 

continua sofrendo seus efeitos. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1459483). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1561517), alegando, em sede de preliminar, a decadência do 

Mandado de Segurança, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugna pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Decadência do Mandado 

de Segurança. A autoridade coatora levantou a referida preliminar sob o 

fundamento de que o termo final da penalidade aplicada se deu em janeiro 

de 2016, ao passo que o Mandado de Segurança foi impetrado em prazo 

superior ao estipulado na legislação. Todavia, tal alegação não prevalece, 

tendo em vista que, em consonância ao pacífico entendimento dos 

tribunais superiores e da doutrina, o prazo decadencial de 120 (cento e 

vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança começa a contar 

a partir da ciência do ato coator, sendo que, no presente caso, não houve 

o decurso do referido prazo. Dessa maneira, rejeito a referida preliminar. 

Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. Em 

análise dos autos, o Autor demonstrou o seu direito líquido e certo, ao 

passo que, após a cessação da penalidade aplicada na seara penal, lhe 

foi negada a retirada de sua CNH ante a constatação no sistema RENACH 

da manutenção do bloqueio mencionado. Assim, não verifico ser 

inadequada à utilização do Mandado de Segurança para atacar o ato 

administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. 

A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e 

certo. Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é 

demais 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. 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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja reconhecida a ilegalidade da 

manutenção da suspensão do direito de dirigir do Impetrante após a 

cessação do prazo determinado judicialmente. Partindo de uma minuciosa 

análise dos fatos expostos e da documentação acostada, verifica-se que 

fora imposto ao Impetrante a pena de suspensão de seu direito de dirigir 

pelo período de 90 (noventa) dias, cujo prazo deu início na data de 

09.10.2015 e com término em 07.01.2016, conforme extrai-se da decisão 

proferida pelo M. M. Juiz titular da 1ª Vara Criminal acostada (ID 1399429), 

cujo trecho abaixo transcrevo: “Vistos, etc. Considerando que o acusado 

e o douto advogado aceitaram a proposta de suspensão da ação penal, 

nos termos do artigo 89 da lei 9.099/95, então, HOMOLOGO e declaro 

suspenso o processo, em que imputou ao denunciado OLAVO CLAUDIO 

LUVIAN DE SOUZA, o delito previsto no art. 306 da lei 9.503/97, pelo 

período de 02 (Dois) anos, mediante as seguintes condições: a) proibição 

de frequentar estabelecimentos de reputação moral duvidosa (boates, 

lupanares, etc.) b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside por 

período superior a 15 (Quinze) dias, sem prévia autorização do juízo c) 

comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, a cada 30 (Trinta) dias, 

para justificar e informar suas atividades, pelo período de 02 (Dois) anos. 

d) suspensão da habilitação pelo período de 90 (Noventa) dias”. 

Entretanto, muito embora tenha cumprido todas as determinações e tenha 

passado o término do prazo de suspensão de seu direito de dirigir, 

verifica-se que o Impetrante não conseguiu retirar a sua habilitação 

perante a autarquia estadual em razão de ainda constar no banco de 

dados a referida suspensão. Ora, não se pode admitir que, depois de 

decorrido todo o período de cumprimento da pena, o Autor continue 

suportando os efeitos de uma decisão criminal cujos efeitos primários já 

tenham se esgotado, porque significaria a perpetuação pela esfera 

administrativa dos efeitos nefastos da mencionada decisão. Ademais, 

restou demonstrado que o Impetrante cumpriu todas as determinações a 

ele impostas que não apenas o decurso do prazo de suspensão do direito 

de dirigir, não havendo qualquer motivo plausível para que a autoridade 

coatora obste a retirada de seu documento de habilitação retido. Nesse 

sentido, dispõe a jurisprudência pátria: “RECURSO DE APELAÇÃO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR 

DECORRENTE DE PENA CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DA REABILITAÇÃO 

DO AUTOR. CONCESSÃO MANTIDA. Ato administrativo praticado pelo 
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Diretor da 146ª CIRETRAN consistente na recusa de retirar o efeito penal 

"suspensão do direito de dirigir" do prontuário do autor, sob alegação de 

descumprimento de formalidade administrativa (não entrega da CNH). 

Reunião de documentos que demonstram a ilegalidade do ato, ante a 

superveniência de sentença de reabilitação proferida pelo juízo criminal – 

incidência do quanto disposto no art. 93, do Código Penal. Sentença 

concessiva da segurança mantida. Recurso desprovido”. (TJ-SP - APL: 

00527902220108260224 SP 0052790-22.2010.8.26.0224, Relator: 

Nogueira Diefenthaler, Data de Julgamento: 28/05/2015, 2ª Câmara 

Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 22/06/2015). Dessa 

maneira, evidencia-se que agiu incorretamente a autoridade coatora em 

criar embaraços quanto à retirada da CNH de propriedade do Impetrante, 

mesmo após o término do período de suspensão imposto por determinação 

judicial. Daí porque se impõe a concessão da ordem. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as preliminares 

arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida 

liminar anteriormente deferida, para declarar a ilegalidade da manutenção 

da suspensão do direito de dirigir do Impetrante após a cessação do prazo 

determinado judicialmente, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. 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. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 

de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006479-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA (ADVOGADO(A))

NEUZA MARIA BRAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1006479-27.2016.8.11.0041 

(pje 4). SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007493-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORDILEI CALDEIRA (IMPETRANTE)

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1007493-46.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ODIRLEI 

CALDEIRA contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2016, relativo ao veículo marca/modelo Peugeot 207 HB XR, 

ano/modelo 2011/2012, placa NUC-4434, Chassi nº 9362MKFWXCB012730 

e RENAVAM nº 346504066 (ID nº 1101258), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário legítimo do 

veículo acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa de 

proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1103770). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1951268), alegando, em sede de preliminar, a inviabilidade da via 

eleita, a ausência de prova pré-constituída e a ilegitimidade passiva, e, no 

mérito, pugna pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. 

Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade do Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Não é 

demais 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. 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 
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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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Peugeot 207 HB XR, ano/modelo 2011/2012, placa 

NUC-4434, Chassi nº 9362MKFWXCB012730 e RENAVAM nº 346504066 

(ID nº 1101258), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se 

que o Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do 

prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de 

Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o 

licenciamento do seu veículo acima discriminado. 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 Egrégio 

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, colacionamos 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) – 

Destacamos. “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) – Destacamos. 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. Com 

a devida 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 do 

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. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade 

coatora que proceda com o seja determinada à autoridade coatora que 

proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

Peugeot 207 HB XR, ano/modelo 2011/2012, placa NUC-4434, Chassi nº 

9362MKFWXCB012730 e RENAVAM nº 346504066 de propriedade do 

Impetrante (ID nº 1101258), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003625-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINE AGUIAR DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO n°: 1003625-26.2017.8.11.0041 (PJE 

5). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança c/c indenizatória 

por danos morais por ANA CRISTINE AGUIAR DE FIGUEIREDO em desfavor 

da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ – MT, ambos devidamente 

qual i f icados,  objet ivando o reconhecimento do vínculo 

trabalhista/empregatício de todo o período de labor alegado pela autors e, 

declarada a nulidade contratual, com unicidade de vínculo, com o fito de 

condenar o requerido no pagamento do fgts a incidir sobre o salário da 

autora durante todo período laborado Com a inicial, vieram acostados os 

documentos. A requerente atravessa petição requerendo a desistência do 

feito, conforme se verifica no ID n°. 13521131. É o necessário relato. 

Fundamento. Decido. Verifica-se nos autos que a requerente manifestou 

pugnando pela desistência da presente Ação. Desta forma, uma vez 

manifestada pela requerente o não interesse no prosseguimento do feito, 

os autos deverão ser extinto sem resolução do mérito nos termos do art. 

485, VII, do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido a jurisprudência 

do Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO 

– MANDADO DE SEGURANÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 

RENÚNCIA DO IMPETRANTE AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA O 

MANDADO DE SEGURANÇA – HOMOLOGAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 269, V, DO CPC – 

APELO PREJUDICADO. Restou evidente a ausência de interesse recursal 

do apelante, uma vez que o impetrante, expressamente, renunciou ao seu 

direito, sobre o que se funda o mandado de segurança, sendo que, 

diferentemente de desistência da ação, a renúncia não necessita da 

anuência da parte contrária. “Renúncia – é ato privativo do autor, pode ser 

exercido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente da 
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anuência da parte contrária; enseja a extinção do feito nos termos do art. 

269, V do CPC (extinção com julgamento do mérito), impedindo a 

propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito; é instituto de 

natureza material, cujos efeitos são os mesmos da improcedência da 

ação.” EDcl no REsp 689439 / PR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0134695-7. Relator(a) Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador T2. Data do Julgamento 

24/08/2010. (Apelação / Remessa Necessária 101030/2013, DES. JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/12/2014, 

Publicado no DJE 17/12/2014). Desta feita, HOMOLOGO, por sentença, o 

pedido de desistência formulado pela requerente, para que surta seus 

jurídicos efeitos, e, via de consequência, julgo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII do Novo Código de 

Processo Civil. Publiquem-se e Intimem-se. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 12 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003632-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO (ADVOGADO(A))

TAINAH ELITA DE ARRUDA LASMAR WIEDTHEUPER (ADVOGADO(A))

ELOIR CASTRO PICCININI (AUTOR(A))

DANIEL DARIO DE MELLO (AUTOR(A))

MARIA DE LOURDES GARCIA (AUTOR(A))

JACINTA IRMA GENOVEI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003632-52.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: DANIEL DARIO DE 

MELLO e OUTROS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 818549). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria do 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 
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REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008108-36.2016.8.11.0041
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1008108-36.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ANTONIO 

EDUARDO DA COSTA E SILVA contra ato indigitado coator da lavra do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano de 2016, relativo ao veículo marca/modelo MMC Pajero Dakar D, 

ano/modelo 2012/2013, placa OBF-8139, Chassi nº 93XJRKH8WDCC08562 

(ID nº 1401900), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, 

ser proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi 

surpreendido pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 

2016, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 1449012). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 1567676), alegando, em sede de preliminar, a 

ilegitimidade passiva, a decadência do Mandado de Segurança, a 

inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugna pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. 

Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Decadência do Mandado de Segurança. A autoridade 

coatora levantou a referida preliminar sob o fundamento de que as multas 

estão sendo constituídas desde o ano de 2014, de modo que decorreu o 

prazo para impetrar o remédio constitucional. Todavia, tal alegação não 

prevalece, tendo em vista que, em consonância ao pacífico entendimento 

dos tribunais superiores e da doutrina, o prazo decadencial de 120 (cento 

e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança começa a 

contar a partir da ciência do ato coator, sendo que, no presente caso, não 

houve o decurso do referido prazo. Desta feita, afasto a preliminar em 

comento. Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o 

argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais 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. 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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo MMC Pajero Dakar D, ano/modelo 2012/2013, placa 

OBF-8139, Chassi nº 93XJRKH8WDCC08562 (ID nº 1401900), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Do exame dos autos tem-se que o Impetrante está 

sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de 

multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de 

Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo 

acima discriminado. 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 Egrégio 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, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L 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 
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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) – Destacamos. 

“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) – Destacamos. 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. Com a devida 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. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar a autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento 

do ano de 2016, relativo ao veículo marca/modelo MMC Pajero Dakar D, 

ano/modelo 2012/2013, placa OBF-8139, Chassi nº 93XJRKH8WDCC08562 

de propriedade do Autor (ID nº 1401900), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1031953-63.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI, com supedâneo na Lei 

n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO, objetivando liminarmente, seja determinado o licenciamento dos 

veículo FIAT ESTRADA FIRE CE, ano 2005, placa KAA7684 sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

10303883. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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, 
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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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDOA SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca FIAT ESTRADA FIRE CE, ano 2005, placa KAA7684, sem o 

prévio pagamento de infrações existentes no banco de dados da 

autarquia estadual, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de Setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010055-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1010055-28.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por KATIANE 

APARECIDA PEREIRA contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

declarada a nulidade dos Autos de Infração de Trânsito nº F430318445, 

E430190150, E430190196, e P480005438. Aduz, em apertada síntese, ser 

proprietária legítima do veículo acima discriminado e que foi surpreendida 

pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a 

justificativa de constar débitos lançados no sistema informatizado da 

Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma 

que nunca foi cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a 

autoridade coatora está condicionando a liberação do documento do 

veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1528697). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1580585), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a decadência do Mandado de Segurança, a inviabilidade da via eleita e a 

ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação 

da ordem mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia 

estadual está eivado de legalidade, não havendo que se falar em 
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deferimento do pedido formulado pela parte Autora. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões 

preliminares, passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Ilegitimidade 

Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que 

diversas multas aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos 

pertencentes a outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, 

motivo pelo qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. Da Decadência do 

Mandado de Segurança. A autoridade coatora levantou a referida 

preliminar sob o fundamento de que a Autora tomou ciência das infrações 

de trânsito quando da prática das mesmas, de modo que decorreu o prazo 

para impetrar o remédio constitucional. Todavia, tal alegação não 

prevalece, tendo em vista que, em consonância ao pacífico entendimento 

dos tribunais superiores e da doutrina, o prazo decadencial de 120 (cento 

e vinte) dias para a impetração do Mandado de Segurança começa a 

contar a partir da ciência do ato coator, sendo que, no presente caso, não 

houve o decurso do referido prazo. Desta feita, afasto a preliminar em 

comento. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais 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. 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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja declarada a nulidade dos Autos de 

Infração de Trânsito nº F430318445, E430190150, E430190196, e 

P480005438. Do exame dos autos tem-se que a Impetrante está sofrendo 

cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas 

lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo acima 

discriminado. 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 Egrégio 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, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L 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) – Destacamos. 

“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) – Destacamos. 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. Com a devida 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. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que merece 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

1506382), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

sobre as multas/infrações aplicadas à Impetrante, como preveem o art. 

282 do CTB e a Súmula nº 312 do STJ, ou seja, por consequência lógica 
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mostra-se imprescindível considerar que as multas aplicadas pela 

municipalidade são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

ILEGALIDADE – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA 

VIA MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 2016, 

relativo ao veículo marca/modelo Volkswagen Gol 1.0, ano/modelo 

2009/2010, placa EEJ-6512, Chassi nº 9BWAA05W6AP008200 e 

RENAVAM nº 00147705258 de propriedade da Impetrante (ID nº 1506383), 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade dos Autos 

de Infração referentes às multas as quais o Impetrante não foi duplamente 

notificado, quais sejam os Autos de Infração de Trânsito nº F430318445, 

E430190150, E430190196, e P480005438, devendo ser banidas do 

sistema eletrônico e de registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, 

nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira 

do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo 

de submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no 

art. 496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de setembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1009362-44.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por OSCAR 

CANDIDO DA SILVEIRA FILHO contra ato indigitado coator da lavra do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

declarada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora em 

condicionar a liberação do licenciamento do veículo mediante prévio 

pagamento de multas, bem como que seja declarada a insubsistência das 

mesmas. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário legítimo do veículo 

acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa de proceder com 

o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1507962). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1566677), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais 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. 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 
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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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja declarada a ilegalidade do ato 

praticado pela autoridade coatora em condicionar a liberação do 

licenciamento do veículo mediante prévio pagamento de multas, bem como 

que seja declarada a insubsistência das mesmas. Do exame dos autos 

tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. 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 Egrégio 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, colacionamos 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) – Destacamos. “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) – 

Destacamos. 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. Com a devida 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 do 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. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que merece 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

1477227), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

sobre as multas/infrações aplicadas à Impetrante, como preveem o art. 

282 do CTB e a Súmula nº 312 do STJ, ou seja, por consequência lógica 

mostra-se imprescindível considerar que as multas aplicadas pela 

municipalidade são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

ILEGALIDADE – DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA 

VIA MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar a autoridade 

coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 2016, 

relativo ao veículo marca/modelo Fiat Palio Fire Economy, ano/modelo 

2011/2011, placa NPN-4564, RENAVAM nº 00339841109 de propriedade 

do Impetrante (ID nº 1477228), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração referentes às 

multas as quais o Impetrante não foi duplamente notificado (ID nº 

1477227), devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007890-08.2016.8.11.0041
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ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1007890-08.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por ROZALIA 

PONTES TEIXEIRA contra ato indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

declarada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora em 

condicionar a liberação do licenciamento do veículo mediante prévio 

pagamento de multas, bem como que seja declarada a insubsistência das 

mesmas. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima do veículo 

acima discriminado e que foi surpreendida pela negativa de proceder com 

o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de constar débitos 

lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual oriundas de 

notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1448922). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1497463), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais 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. 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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja declarada a ilegalidade do ato 

praticado pela autoridade coatora em condicionar a liberação do 

licenciamento do veículo mediante prévio pagamento de multas, bem como 

que seja declarada a insubsistência das mesmas. Do exame dos autos 

tem-se que a Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. 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 Egrégio 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, colacionamos 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) – Destacamos. “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) – 

Destacamos. 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 
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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. Com a devida 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. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

1403263), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

por parte do Município de Cuiabá sobre as multas/infrações aplicadas à 

Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB e a Súmula nº 312 do STJ, ou 

seja, por consequência lógica mostra-se imprescindível considerar que as 

multas aplicadas pela municipalidade e pelo DETRAN/MT são 

insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – 

DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA VIA 

MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas pelo 

DNIT, de modo que não cabe à Justiça Estadual se pronunciar quanto às 

infrações de trânsito autuadas por órgão federal, sendo da Justiça 

Federal a competência para verificar a irregularidade na sua aplicação, 

conforme dispõe o art. 109, VIII da Constituição Federal. Logo, não cabe a 

este juízo proceder com a análise da legalidade e, consequentemente, se 

pronunciar sob a insubsistência das multas aplicadas pela referida 

Autarquia Federal, devendo tal imbróglio ser discutido perante o juízo 

federal. Não é outro o entendimento do Tribunal de Justiça Estadual, senão 

vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

– REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO PARCIAL - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS DESTE ESTADO – 

APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DUPLA 

NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA POR OUTROS ENTES FEDERAIS 

– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – 

MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de 

multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, 

principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso 

infrator tenha sido regularmente notificado. 2. Não é de competência da 

Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, 

cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, 

da CF/88”. (Apelação / Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 

2016, relativo ao veículo marca/modelo VW Saveiro 1.6 CS, ano/modelo 

2011/2012, placa OAP-1705, RENAVAM nº 354411799 (ID nº 1403255), 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade dos Autos 

de Infração referentes às multas estaduais e municipais, dos quais a 

Impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema 

eletrônico e de registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. 
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Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029187-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCILIO DONEGA (ADVOGADO(A))

CIRIACA RIBEIRO E SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARLON ROBERTO PLEP

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1029187-37.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por CYRIACA RIBEIRO E SILVA, contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo HONDA CIVIC EXS FLEX – ANO 2009, MODELO 2010, 

PLACA 8968 – COR PRATA, sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as 

multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 9986458. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 
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apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca Fiat, modelo HONDA CIVIC EXS FLEX – ANO 2009, MODELO 

2010, PLACA 8968 – COR PRATA, sem o prévio pagamento de infrações 

existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer 

insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, 

dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas 

do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de Setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO a
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1030671-87.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por VITORINO PEREIRA DA COSTA, contra ato indigitado coator 

da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 

DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo HYUNDAI/HB20S 1.0 OM COMF, álcool/gasolina, cor 

preta, placa QBR 2079, chassi 9BHBG41CAFP481875, RENAVAM 

01063362234, ano 2015, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as multas 

foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 10126972. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 
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EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca Fiat, modelo HYUNDAI/HB20S 1.0 OM COMF, álcool/gasolina, 

cor preta, placa QBR 2079, chassi 9BHBG41CAFP481875, RENAVAM 

01063362234, ano 2015, sem o prévio pagamento de infrações existentes 

no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer 

insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, 

dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas 

do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de Setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010236-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO TAKESHI SENNO DE ASSUNCAO (ADVOGADO(A))

CELIMAR FERNANDES GODOY MACIEL (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1010236-29.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por CELIMAR 

FERNANDES GODOY MACIEL contra ato indigitado coator da lavra do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2016, relativo ao veículo marca/modelo GM S10 Executive D, 

ano/modelo 2009/2010, placa NPK-4939, Chassi nº 9BG138SF0AC425202 

de sua propriedade (ID nº 1516015 e 1516028), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima do 

veículo acima discriminado e que foi surpreendida pela negativa de 

proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1529675). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1951268), alegando, em sede de preliminar, a decadência do 

Mandado de Segurança, a inviabilidade da via eleita, a ausência de prova 

pré-constituída e a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugna pela 

denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato praticado 

pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo que se 

falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões 

preliminares, passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Decadência 

do Mandado de Segurança. A autoridade coatora levantou a referida 

preliminar sob o fundamento de que as multas foram constituídas antes do 

ano 2015, de modo que decorreu o prazo para impetrar o remédio 

constitucional. Todavia, tal alegação não prevalece, tendo em vista que, 

em consonância ao pacífico entendimento dos tribunais superiores e da 

doutrina, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a 

impetração do Mandado de Segurança começa a contar a partir da ciência 

do ato coator, sendo que, no presente caso, não houve o decurso do 

referido prazo. Desta feita, afasto a preliminar em comento. Da 

Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. Da Ilegitimidade Passiva. 

Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que diversas multas 

aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos pertencentes a 

outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo 

qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade do Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. DO MÉRITO Não é 

demais 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 
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sofrê-la por parte de autoridade. 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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo GM S10 Executive D, ano/modelo 2009/2010, placa 

NPK-4939, Chassi nº 9BG138SF0AC425202 de sua propriedade (ID nº 

1516015 e 1516028), sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do exame dos autos 

tem-se que a Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. 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 Egrégio 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, colacionamos 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) – Destacamos. “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) – 

Destacamos. 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. Com a devida 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 do 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. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o seja determinada à 

autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao 

veículo marca/modelo GM S10 Executive D, ano/modelo 2009/2010, placa 

NPK-4939, Chassi nº 9BG138SF0AC425202 de propriedade da Impetrante 

(ID nº 1516015 e 1516028), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)
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(REPRESENTANTE)
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Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1007623-36.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por MAITÊ 

CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO contra ato indigitado coator da lavra do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano 2016, relativo ao veículo marca/modelo Chevrolet S10 LT, 

ano/modelo 2014/2014, placa OAT0282-7354, Chassi nº 

9BG148EPOEC434821 de sua propriedade (ID nº 1292097), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 
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órgão de fiscalização, bem como que seja declarada a insubsistência das 

multas aplicadas. Aduz, em apertada síntese, ser proprietária legítima do 

veículo acima discriminado e que foi surpreendida pela negativa de 

proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1397706). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1507121), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais 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. 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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende a Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo Chevrolet S10 LT, ano/modelo 2014/2014, placa 

OAT0282-7354, Chassi nº 9BG148EPOEC434821 de sua propriedade (ID 

nº 1292097), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que seja 

declarada a insubsistência das multas aplicadas. Do exame dos autos 

tem-se que a Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. 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 Egrégio 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, colacionamos 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) – Destacamos. “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) – 

Destacamos. 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. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 
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prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo do 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. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas à Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado pela Autora 

e pela autarquia estadual (ID nº 1292100 e 1507124), denota-se que não 

houve a observância da dupla notificação sobre as multas/infrações 

aplicadas à Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB e a Súmula nº 

312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se imprescindível 

considerar que as multas aplicadas pela municipalidade são 

insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – 

DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA VIA 

MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Contudo, verifica-se que há multas de trânsito aplicadas pelo 

Estado de Goiás ou pelo DNIT, de modo que não cabe à Justiça Estadual 

se pronunciar quanto às infrações de trânsito autuadas por Estado 

diverso ou por órgão federal, sendo da Justiça Federal, conforme dispõe o 

art. 109, VIII da Constituição Federal, ou do Tribunal de Justiça de São 

Paulo a competência para verificar a irregularidade na sua aplicação. 

Logo, não cabe a este juízo proceder com a análise da legalidade e, 

consequentemente, se pronunciar sob a insubsistência das multas 

aplicadas pela referida Autarquia Federal, devendo tal imbróglio ser 

discutido perante o juízo federal. Não é outro o entendimento do Tribunal 

de Justiça Estadual, senão vejamos: “APELAÇÃO – REEXAME 

NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

ACOLHIMENTO PARCIAL - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA QUANTO A MULTA ORIUNDAS 

DESTE ESTADO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO 

PROCESSO LEGAL – DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE – SÚMULA 

Nº 312/STJ – NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – MULTA APLICADA 

POR OUTROS ENTES FEDERAIS – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – MATÉRIA QUE DEVE SER 

DISCUTIDA EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. 2. Não é de competência da Justiça Estadual pronunciar-se 

quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à 

Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88”. (Apelação / 

Remessa Necesária 24913/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 21/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017) – Destacamos. Por fim, 

destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009 (Lei do 

Mandado de Segurança) prescreva que a sentença que concede o 

mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo que se aplica, 

no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o Reexame 

Necessário de sentença nas causas as quais estiverem fundadas em 

súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão pela qual, 

deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA pleiteada, 

confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para determinar a 

autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento do ano de 

2016, relativo ao veículo marca/modelo Chevrolet S10 LT, ano/modelo 

2014/2014, placa OAT0282-7354, Chassi nº 9BG148EPOEC434821 de 

propriedade da Impetrante (ID nº 1292097), sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração referentes às 

multas estaduais e municipais, dos quais a Impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro, 

devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002380-14.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MARIANA ALVES DA 

SILVA. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 11848198). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 13425818 afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 
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outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Municipal de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 
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DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002045-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA AUXILIADORA MOURA MORAES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

EDETILA FRANCA VAZ DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002045-92.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: EDETILA FRANÇA 

VAZ DE CAMPOS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 13035908 afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 
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Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 
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legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002409-64.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: ZELITA SILVEIRA 

PENTEADO REQUERIDO: MUNCIPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 11846964). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Devidamente intimada, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo 

para impugnar a contestação. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria 

Municipal de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 
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limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 
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para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1019316-80.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: NEUZA DE ARAÚJO 

SILVA. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 14227641). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 15022941 afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Municipal de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 
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percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 
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autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004193-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO JUAREZ CARNEIRO NETO (ADVOGADO(A))

DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS (ADVOGADO(A))

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

ALTAIR APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004193-76.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTE: ALTAIR APARECIDO 

DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 1853327). Citado, o requerido deixou 

de apresentar contestação, segundo certidão de ID: 3268911. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente 

de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a 

dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se 

refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças 

salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se 

que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se 

renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 
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conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1004180-43.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ALISON LUIS 

MARTINS. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 
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8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 11403270). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 13521438 afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 
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05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1000540-95.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: LUARA CABRAL DE 

CARVALHO. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 11708118). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 13827624 afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 273 de 528



se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 
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mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1033539-38.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por NELTON SELEM CHEIDA contra ato indigitado coator da lavra 

do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão de liminar para que seja determinada à autoridade indigitada 

coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo FIAT 

PALIO WEEKEND, Placa HSA7927, RENAVAM: 922042050, CHASSI: 

9BD17302534073601, COR VERDE, sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 10570662. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 
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com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDOA SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca FIAT PALIO WEEKEND, Placa HSA7927, RENAVAM: 

922042050, CHASSI: 9BD17302534073601, COR VERDE, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002768-43.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ADENIR GREGORIA 

DA SILVA. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 
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atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 13454791). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 13912981 afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Municipal de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 
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fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003983-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ELIANE DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003983-54.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ELIANE DA SILVA 

XAVIER. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 13459338). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 
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Réplica ao ID: 14838988 afastando as alegações da defesa e ratificando 

os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Municipal de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados 

à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 
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continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1036875-50.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MARIA DO CARMO MARTINS DE FREITAS contra ato 

indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento, relativo ao veículo Fiat, Modelo Grand Siena, ano 2014, 

placa QBA 4686 Cuiaba/MT, sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as 

multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 11074464. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional 
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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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDOA SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca Fiat, Modelo Grand Siena, ano 2014, placa QBA 4686 

Cuiaba/MT, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de 

dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos 

de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não 

foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO 
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1000149-43.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por ENIO DA COSTA RIBEIRO contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 
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MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, MARCA: FIAT, 

ALCOOL/GASO, PLACA: KAH 8770, COR: PRATA, ANO 2005 MODELO 

2006, RENAVAM 00870800140, sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 11074464. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 282 de 528



multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDOA SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca FIAT/PALIO WK ADVEN FLEX, MARCA: FIAT, 

ALCOOL/GASO, PLACA: KAH 8770, COR: PRATA, ANO 2005 MODELO 

2006, RENAVAM 00870800140, sem o prévio pagamento de infrações 

existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer 

insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, 

dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas 

do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005039-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MONIKA MICHELLY APARECIDA NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1005039-59.2017.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: MONIKA MICHELLY 

APARECIDA NUNES. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 

SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a 

condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da 

autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A 

autora alega, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 11403367). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não ingressou 

com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: 14988151 afastando as 

alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato 

Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do 

NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à 

luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação 

probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à 

prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a 

relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês 

a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula 

n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão 

somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o 

ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: 

SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM 

QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO 

TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO 

ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO 

ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência 

atualíssima e dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO 

ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO 

DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que, no reconhecimento 

de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão da moeda em 

URV, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos 

que antecederam a data do ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). 

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como 

relatado, cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora – 

vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos 

documentos acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 

11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade 

Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos 

dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 
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vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 284 de 528



anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARLON ROBERTO PLEP

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1003040-37.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por HEROS DE CARVALHO LEITE contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo CAR/CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA, MARCA 

FORD/RANGER XLS, ANO2013/MODELO 2014, FLEX ALCOOL/GASOLINA, 

COR BRANCA, PLACAS OQW5441, RENAVAM 00580925285, CHASSI 

8AFAR20F1EJ141244, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as multas 

foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 11776598. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 
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o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDOA SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca CAR/CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA, MARCA 

FORD/RANGER XLS, ANO2013/MODELO 2014, FLEX ALCOOL/GASOLINA, 

COR BRANCA, PLACAS OQW5441, RENAVAM 00580925285, CHASSI 

8AFAR20F1EJ141244, sem o prévio pagamento de infrações existentes 

no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer 

insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, 

dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas 

do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004224-28.2018.8.11.0041
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1004224-28.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MARIA DE BRITO MOTTA contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo placa JZP 9941, marca Nissan/FRONTIER 4X4 SE, sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

12684962. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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, 
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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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca Nissan/FRONTIER 4X4 SE, placa JZP 9941, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1017079-10.2016.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: ISABEL CRISTINA 

NUNES DA SILVA. REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4356454). Citado, o requerido 
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apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: 7985592 afastando as alegações da defesa e ratificando os 

termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se 

tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com 

fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de 

questão eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, 

sendo dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à 

análise. No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento 

das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por 

outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato 

sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, 

aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo 

prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas vencidas 

antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o 

conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES 

JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE 

COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO 

DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 
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com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005542-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO PASSADORE (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO KORMANN (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARLON ROBERTO PLEP

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1005542-46.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por LUIZ FERNANDO KORMANN contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo I/M BENZ C 180 CGI, PLACAS EYQ - 5521, ANO 2011 

MOD 2012, DE COR PRATA, CHASSI N. WDDGF4KW CA603848, 

RENAVAM 00393046664, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as multas 

foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 12862386. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 
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PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca I/M BENZ C 180 CGI, PLACAS EYQ - 5521, ANO 2011 MOD 

2012, DE COR PRATA, CHASSI N. WDDGF4KW CA603848, RENAVAM 

00393046664, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco 

de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os 

autos de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a 

impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema 

eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do 

CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015022-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DE LIZ PELLEGRIM SANCHEZ LERMEN (AUTOR(A))

CLEBER CALIXTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1015022-48.2018.8.11.0041 (PJE 4) REQUERENTES: RAFAELA DE LIZ 

PELLEGRIM SANCHEZ LERMEN. REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. A autora alega, em resumo, que no plano real ficou 

determinado pelas medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e 

posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de 

Estabilização Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova 

moeda vigente no País, a partir da qual “os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores civis e militares seriam convertidos em 

01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida Provisória”. Salienta que, 

contrariando a norma editada, o requerido, estabeleceu o último dia de 

cada mês como data-base do cálculo de conversão dos valores das 

tabelas de vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo 

pagamento, fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, 

devido à imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 

11,98%. Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja 

incorporada aos vencimentos ou provento da autora a parcela equivalente 

aos 11,98% resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em 

Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais, mais custas processuais e 

honorários advocatícios. Citado, o requerido apresentou contestação, 

aduzindo como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a 

autora não ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No 

mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica ao ID: 15210668 

afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, 

inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão eminentemente 

de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a 

dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se 

refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças 

salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se 

que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se 

renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Saúde, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 
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não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1000594-52.2016.8.11.0002 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por EVELYN 

LOUREIRO RODRIGUES contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR 

DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo marca/modelo VW Gol 1.0 GIV, ano/modelo 2010/2010, 

cor preta, placa EVO-1296, Chassi nº 9BWAA05W5AP087407 e 

RENAVAM nº 00197891993 (ID nº 1604161) e ao veículo marca/modelo 

Honda Biz 125 ES, ano/modelo 2009/2009, cor vermelha, placa NJP-9627, 

Chassi nº 9C2JC42209R105390 e RENAVAM nº 154382469 (ID nº 

1604158), sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser 

proprietária legítima dos veículos acima discriminados e que foi 

surpreendida pela negativa de proceder com o licenciamento, sob a 

justificativa de constar débitos lançados no sistema informatizado da 
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Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma 

que nunca foi cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a 

autoridade coatora está condicionando a liberação dos documentos dos 

veículos ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1648372). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1950962), alegando, em sede de preliminar, a incompetência da 

justiça estadual, a ilegitimidade passiva, a decadência do Mandado de 

Segurança, a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída, e, no mérito, pugna pela denegação da ordem 

mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia estadual 

está eivado de legalidade, não havendo que se falar em deferimento do 

pedido formulado pela Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Incompetência da Justiça 

Estadual. Descabe a alegação da referida preliminar, tendo em vista que o 

objeto do presente mandamus gira em torno do ato administrativo que 

vinculou a exigência do pagamento das multas ao licenciamento do 

veículo, não a validade das multas. Assim, rejeito a preliminar arguida. Da 

Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento 

de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram perante outros 

órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito 

estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas penalidades. Em 

que pese a argumentação despendida pela autoridade coatora, não há 

que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que 

o objeto da presente demanda gira em torno do licenciamento anual do 

veículo de propriedade do Impetrante, o qual apenas pode ser expedido 

pela autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. Da Decadência do 

Mandado de Segurança. A autoridade coatora levantou a referida 

preliminar sob o fundamento de que as multas foram constituídas há vários 

anos, de modo que decorreu o prazo para impetrar o remédio 

constitucional. Todavia, tal alegação não prevalece, tendo em vista que, 

em consonância ao pacífico entendimento dos tribunais superiores e da 

doutrina, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para a 

impetração do Mandado de Segurança começa a contar a partir da ciência 

do ato coator, sendo que, no presente caso, não houve o decurso do 

referido prazo. Desta feita, afasto a preliminar em comento. Da 

Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais 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. 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”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

VW Gol 1.0 GIV, ano/modelo 2010/2010, cor preta, placa EVO-1296, 

Chassi nº 9BWAA05W5AP087407 e RENAVAM nº 00197891993 (ID nº 

1604161) e ao veículo marca/modelo Honda Biz 125 ES, ano/modelo 

2009/2009, cor vermelha, placa NJP-9627, Chassi nº 9C2JC42209R105390 

e RENAVAM nº 154382469 (ID nº 1604158), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Do exame dos autos tem-se que a Impetrante está sofrendo 

cobrança pela autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas 

lançadas no sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato 

Grosso, como condição para obter o licenciamento do seu veículo acima 

discriminado. 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 Egrégio 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, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L 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) – Destacamos. 

“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) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 
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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. Com a devida 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. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato 

licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo VW Gol 1.0 GIV, 

ano/modelo 2010/2010, cor preta, placa EVO-1296, Chassi nº 

9BWAA05W5AP087407 e RENAVAM nº 00197891993 (ID nº 1604161) e 

ao veículo marca/modelo Honda Biz 125 ES, ano/modelo 2009/2009, cor 

vermelha, placa NJP-9627, Chassi nº 9C2JC42209R105390 e RENAVAM 

nº 154382469 (ID nº 1604158), ambos de propriedade da Impetrante, sem 

a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 

CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1014210-06.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por VITOR HUGO DOS SANTOS contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo FORD/FIESTA 1.6 – FLEX Fabricação/modelo 

2011/2012, renavan 00333085744, placa NJW-3483, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Afirma que as multas foram constituídas de forma irregular e, 

por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo 

impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar 

condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade 

coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, independentemente 

do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta documentos 

acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 13868810. 

Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no prazo 

legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos próprios, que não o 

da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, 
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através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos 

meios de defesa e recurso inerentes. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca FORD/FIESTA 1.6 – FLEX Fabricação/modelo 2011/2012, 

renavan 00333085744, placa NJW-3483, sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, 

reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e 

municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo 

ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1011200-22.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por DOM MIGUEL 

RESTAURANTE LTDA. ME contra ato indigitado coator da lavra do 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT e do SECRETÁRIO DE TRÂNSITO E 

TRANSPORTE URBANO DO MUNICIPIO DE CUIABA – SMTU, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no mérito, a 

concessão da segurança para que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo VW Saveiro 1.6 CE, cor branca, ano/modelo 2013/2013, 

placa OBL-7753, Chassi nº 9BWLBO5U9DP221909 e RENAVAM nº 

00528422790 de sua propriedade (ID nº 1566374), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Aduz, em apertada síntese, ser proprietário legítimo do 

veículo acima discriminado e que foi surpreendido pela negativa de 

proceder com o licenciamento do ano de 2016, sob a justificativa de 

constar débitos lançados no sistema informatizado da Autarquia Estadual 

oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma que nunca foi 

cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a autoridade 

coatora está condicionando a liberação do documento do veículo ao prévio 

pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 1103770). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 1972131 e seguintes), alegando, em sede de preliminar, a 

incompetência da justiça estadual, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade 

da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugna 

pela denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato 

praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo 

que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. O Município 

de Cuiabá prestou Informações nos autos (ID nº 2881774), alegando, em 

sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnou pela 

denegação da ordem mandamental. Sem parecer ministerial. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 
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Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões preliminares, 

passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Incompetência da Justiça 

Estadual. Descabe a alegação da referida preliminar, tendo em vista que o 

objeto do presente mandamus gira em torno do ato administrativo que 

vinculou a exigência do pagamento das multas ao licenciamento do 

veículo, não a validade das multas. Assim, rejeito a preliminar arguida. Da 

Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento 

de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram perante outros 

órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito 

estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas penalidades. Em 

que pese a argumentação despendida pela autoridade coatora, não há 

que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que 

o objeto da presente demanda gira em torno do licenciamento anual do 

veículo de propriedade do Impetrante, o qual apenas pode ser expedido 

pela autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. Da Inviabilidade da Via 

Eleita. Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o 

Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 

Pré-Constituída. A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de 

direito líquido e certo. Entretanto, referida preliminar se confunde com o 

mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

DO MÉRITO Não é demais 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. 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”. Na hipótese dos presentes autos, pretende o 

Impetrante que seja determinada à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento do ano 2016, relativo ao veículo marca/modelo VW 

Saveiro 1.6 CE, cor branca, ano/modelo 2013/2013, placa OBL-7753, 

Chassi nº 9BWLBO5U9DP221909 e RENAVAM nº 00528422790 de sua 

propriedade (ID nº 1566374), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do exame dos 

autos tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade 

Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no sistema do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como condição para 

obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. 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 Egrégio 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, colacionamos 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) – Destacamos. “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) – 

Destacamos. 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. Com a devida 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 do 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. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 
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pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato licenciamento 

do ano 2016, relativo ao veículo marca/modelo VW Saveiro 1.6 CE, cor 

branca, ano/modelo 2013/2013, placa OBL-7753, Chassi nº 

9BWLBO5U9DP221909 e RENAVAM nº 00528422790 de propriedade do 

Impetrante (ID nº 1566374), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1012620-28.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por RAPHAEL BULHÕES PERRUPATO GUIZARDI contra ato 

indigitado coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento, relativo ao veículo Ford Ecosport XLS 1.6 Flex, ano/modelo 

2007/2007, cor preta, placa NJP-8090, RENAVAM nº 937957852 e chassi 

nº 9BFZE12P378885384 de sua propriedade (ID nº 6671744), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Afirma que as multas foram constituídas de forma 

irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que 

esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade 

coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das 

infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que 

a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, 

independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta 

documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 

6706129. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no 

prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 
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devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca Ford Ecosport XLS 1.6 Flex, ano/modelo 2007/2007, cor 

preta, placa NJP-8090, RENAVAM nº 937957852 e chassi nº 

9BFZE12P378885384 de sua propriedade (ID nº 6671744), sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005016-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR VAZ GUIMARAES (IMPETRANTE)

SILVANA NOVAES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARLON ROBERTO PLEP

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1005016-16.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por LENIR VAZ GUIMARÃES contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo RENAULT CLIO, ANO/MODELO 2013/2014, COR PRETA, 

PLACA OBO-0866, CHASSI nº 8A1BB8205EL644755, RENAVAN nº 

537899383, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as multas foram 

constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser declaradas 

insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu 

veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 4940429. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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 
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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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca RENAULT CLIO, ANO/MODELO 2013/2014, COR PRETA, 

PLACA OBO-0866, CHASSI nº 8A1BB8205EL644755, RENAVAN nº 

537899383, sem o prévio pagamento de infrações existentes no banco de 

dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos 

de infração das multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não 

foi duplamente notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro e, e, via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo 

isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as 

Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso 

voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, arquivem-se com todas as 

baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1011682-33.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por IRISMAR FERREIRA DE ALENCAR contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento, relativo ao veículo FIAT/PUNTO ATTRACTIVE, ANO / 

MODELO 2011, COR CINZA, PLACAS NJJ 2872, RENAVAM 00309180007, 

sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema 

do órgão de fiscalização. Afirma que as multas foram constituídas de 

forma irregular e, por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, 

ainda, que esta sendo impedido de licenciar seu veículo em razão da 

autoridade coatora estar condicionado o licenciamento ao prévio 
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pagamento das infrações de trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida 

ordem para que a autoridade coatora proceda com o licenciamento do seu 

veículo, independentemente do pagamento das aludidas multas de trânsito. 

Junta documentos acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID 

n°. 7295706. Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações 

no prazo legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 
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vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca FIAT/PUNTO ATTRACTIVE, ANO / MODELO 2011, COR 

CINZA, PLACAS NJJ 2872, RENAVAM 00309180007, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1017272-88.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MARILZE NUNES DA SILVA contra ato indigitado coator da 

lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão de liminar para que seja determinada à 

autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo PEUGEOT 307, placa NJL-0031, Ano 2010/2011, 

Renavam 282576525, Chassi 8AD3CN6BTBG036697, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Afirma que as multas foram constituídas de forma irregular e, 

por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo 

impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar 

condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade 

coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, independentemente 

do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta documentos 

acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 8097714. 

Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no prazo 

legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 
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iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca PEUGEOT 307, placa NJL-0031, Ano 2010/2011, Renavam 

282576525, Chassi 8AD3CN6BTBG036697, sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, 

reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e 

municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo 

ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003185-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALTE JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003185-64.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: EDVALTE JOSÉ DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 545201 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 
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aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para o 

autor, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 
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garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014040-68.2017.8.11.0041
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IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEIDSON DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARLON ROBERTO PLEP

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1014040-68.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por NEIDSON DE SOUZA contra ato indigitado coator da lavra do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO 

GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão de liminar para que seja determinada à autoridade indigitada 

coatora que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo 

HONDA/CG150 FAN ESDI(NACIONAL), PLACA OAP1476, RENAVAN 

00585710988 ANO/MODELO 2013/2014, sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 7314116. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 
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LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca HONDA/CG150 FAN ESDI(NACIONAL), PLACA OAP1476, 

RENAVAN 00585710988 ANO/MODELO 2013/2014, sem o prévio 

pagamento de infrações existentes no banco de dados da autarquia 

estadual e, ainda, reconhecer insubsistentes os autos de infração das 

multas estaduais e municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente 

notificada, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, 

via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e 

honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 

do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1008493-81.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: EUNICE MARINHO 

MOTTA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 3220688). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 
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dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 
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das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1013753-08.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por JOAO PEDRO DE SOUZA ROCHA contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento, relativo ao veículo VW/GOL CL, ANO 1989/MODELO 1990, 

COR AZUL, PLACAS JYF3868, RENAVAM 126837902, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização. Afirma que as multas foram constituídas de forma irregular e, 

por isso, devem ser declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo 

impedido de licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar 

condicionado o licenciamento ao prévio pagamento das infrações de 

trânsito. Requer, liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade 

coatora proceda com o licenciamento do seu veículo, independentemente 

do pagamento das aludidas multas de trânsito. Junta documentos 

acostados eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 7300552. 

Devidamente notificada, a impetrada prestou as informações no prazo 

legal. Parecer Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito 

independente de manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o 

Necessário. Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de 

inadequação da via eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito 

líquido e certo, passo à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não 

prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o 

pedido inicial é no sentido de que seja concedida a segurança, para o fim 

de determinar que a autoridade coatora retire o impedimento administrativo 

sobre os veículos de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita 

o registro de licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações 

constantes no banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não 

se discute a responsabilidade da Administração e o seu dever de 

indenizar, mas sim a legalidade de um ato emanado de autoridade pública 

que entende ser o apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado 

pela via do mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à 

utilização do mandado de segurança para atacar o ato administrativo 

acima mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 
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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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca VW/GOL CL, ANO 1989/MODELO 1990, COR AZUL, 

PLACAS JYF3868, RENAVAM 126837902, sem o prévio pagamento de 

infrações existentes no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, 

reconhecer insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e 

municipais, dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo 

ser banidas do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. P.I. e após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao 

Detran-MT e após, arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007884-98.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA FRANCISCA 

MENDES ABREU REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 
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seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4316587). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 309 de 528



(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1023828-09.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS contra ato indigitado 

coator da lavra do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN - MT, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão de liminar para que seja 

determinada à autoridade indigitada coatora que proceda ao imediato 

licenciamento, relativo ao veículo PALIO/FIRE ECONOMY, 2011/2012, placa 

NUE-4484, Renavam00348435673, sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma 

que as multas foram constituídas de forma irregular e, por isso, devem ser 

declaradas insubsistentes. Diz, ainda, que esta sendo impedido de 

licenciar seu veículo em razão da autoridade coatora estar condicionado o 

licenciamento ao prévio pagamento das infrações de trânsito. Requer, 

liminarmente, seja expedida ordem para que a autoridade coatora proceda 

com o licenciamento do seu veículo, independentemente do pagamento 

das aludidas multas de trânsito. Junta documentos acostados 

eletronicamente. A liminar foi deferia ao ID n°. 9261044. Devidamente 

notificada, a impetrada prestou as informações no prazo legal. Parecer 

Ministerial, pugnando pelo prosseguimento do feito independente de 

manifestação da instituição. Os autos me vieram cls. É o Necessário. 

Fundamento Decido. Suscitada as preliminares de inadequação da via 

eleita e de ilegitimidade de parte, ausência de direito líquido e certo, passo 

à análise. 1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não prospera a referida 

preliminar. Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no 

sentido de que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que 

a autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre os veículos 

de propriedade do Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 
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mandado de segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do mandado de segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. 2. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA A autoridade coatora 

sustenta que não é parte legitima para compor a lide, tendo em vista que 

as infrações foram aplicadas por outros Executivos de Transito. Pois bem, 

embora a autoridade coatora não seja responsável pela aplicação das 

multas, é responsável por conduzir o processo administrativo. Igualmente, 

verifica-se que é a autoridade coatora quem condiciona o licenciamento do 

veículo do impetrante ao pagamento das multas, visando receber os 

débitos de forma coercitiva. Desta forma, afasto a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 3. INEXISTENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E DE 

PROVA INEQUÍVOCA. A autoridade coatora arguiu preliminar de 

inexistência de direito líquido e certo, bem como de prova inequívoca. 

Entretanto, referida preliminar se confunde com o mérito da ação 

mandamental, uma vez que constitui um dos seus pressupostos, razão 

pela qual será apreciada quando da análise meritória. MÉRITO Não é 

demais 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. Em outras palavras, para ser viável sua 

impetração, é imperativo que os fatos alegados sejam comprovados na 

inicial e de plano, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e 

jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória, posto que incompatível com o rito estreito do 

mandamus. 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”. Cuida a espécie de 

Mandado de Segurança impetrado com o escopo de obter-se a concessão 

da segurança para o fim de licenciamento do mencionado veículo, sem que 

lhe sejam exigido o recolhimento de multas de trânsito. Como pude 

verificar, os autos revelam que sobre o veículo em tela foram lançadas 

multas sem a observância do devido processo legal, o que fere o art. 5º, 

LV, da CF/88. Com efeito, não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo da impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Compulsando os autos, vejo que 

não há nos autos demonstração de que houve a notificação regular da 

impetrante para exercer o direito de defesa, necessário, para tanto, a 

dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em 

seguida o julgamento da regularidade deste e, só então, em caso positivo, 

é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e 

da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não 

houve cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das 

multas apresentadas, denota-se que não se observou a exigência da 

dupla notificação a infratora a que alude os artigos 280 c/c 281 e 282 da 

legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua 

imposição é ilegal. Oportuno colacionar o julgamento do e. TJMT em caso 

semelhante: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA - MULTAS DE TRÂNSITO - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - 

VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE 

- NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR – NÃO 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - ART. 281, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, 

DO CTB - INSUBSISTÊNCIA DE MULTAS - DECLARAÇÃO – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1. Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo 

DETRAN-MT no sentido de condicionar a renovação de licenciamento de 

veículo ao pagamento de multas. 2. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a 

necessidade de dupla notificação do infrator para tornar válido e eficaz o 

iter procedimental administrativo de aplicação das multas de trânsito. 

Súmula 312 do STJ. 3. Uma vez ausente a comprovação nos autos das 

duas notificações do infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas 

devem ser consideradas insubsistentes.” (REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA Nº 25080/2005 -QUARTA CÂMARA CÍVEL - CLASSE II - 27 – 

COMARCA CAPITAL – RELATORA DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO – 

D.J.: 10/10/05). (Destacamos). O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de 

forma assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento de veículos ao prévio pagamento de multa de 

trânsito, se não houve a dupla notificação ao proprietário, porquanto, fere 

o princípio constitucional do devido processo legal. E nesse sentido o E. 

TJMT é bastante claro em sua jurisprudência, in verbis: “E M E N T A - 

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DETECTADA POR 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LEGALIDADE - MATÉRIA CUJA 

APRECIAÇÃO FOI RELEGADA ÀS VIAS ORDINÁRIAS PELO JUÍZO A QUO 

- IMPOSSIBILIDADE DO TRIBUNAL DECIDIR A SEU RESPEITO, SOB PENA 

DE SUPRIMIR UMA INSTÂNCIA JULGADORA - CONDICIONAMENTO DA 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE TRÁFEGO DO VEÍCULO AO PAGAMENTO 

DE MULTAS - FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - OFENSA AO 

PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE DA 

EXIGÊNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO. Não sendo a questão 

de nulidade das multas aplicadas por equipamentos eletrônicos decidida 

pelo juízo a quo, pelo não vislumbre da existência de direito líquido e certo 

do impetrante ofendido ou ameaçado, relegando-se a mesma às vias 

ordinárias, defeso se torna ao Tribunal de Justiça posicionar-se sobre a 

matéria, sob pena de suprimir uma instância julgadora. Ao Departamento 

Estadual de Trânsito - DETRAN - é defeso condicionar a renovação do 

licenciamento de veículo, multado por infração de trânsito, ao prévio 

pagamento das multas impostas, quando o infrator ou o seu proprietário 

não tenha sido delas notificado, no prazo máximo de trinta dias (art. 281, § 

único, inciso II, do CTB com redação dada pela Lei nº 9.602/98), 

oportunizando-lhe direito ao contraditório e a ampla defesa. (PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL - CLASSE II - 27 - Nº 3.587 – CAPITAL – REL. DES. 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI - em 13-3-00)” – destacamos. Diante de 

tudo acima mencionado não pode o Órgão Estadual de Trânsito 

condicionar o licenciamento do veículo do Impetrante à quitação das 

multas, isto porque a autarquia 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. Assim, não há dúvida alguma quanto 

à ilegalidade do ato da Impetrada no sentido de impedir o licenciamento do 

veículo, condicionando-o ao pagamento da multa, mesmo porque a 

Autarquia 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 

recursos inerentes. Nessa toada, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Impõe-se, portanto, a confirmação da medida liminar, pois 

presente o direito líquido e certo do impetrante. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, 

consoante a fundamentação supra, ratificando a liminar deferida no 

nascedouro destes autos, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a 

autoridade coatora para que abstenha de condicionar o licenciamento do 

veículo marca PALIO/FIRE ECONOMY, 2011/2012, placa NUE-4484, 

Renavam00348435673, sem o prévio pagamento de infrações existentes 

no banco de dados da autarquia estadual e, ainda, reconhecer 

insubsistentes os autos de infração das multas estaduais e municipais, 

dos quais a impetrante não foi duplamente notificada, devendo ser banidas 

do sistema eletrônico e de registro e, e, via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I 

do CPC/2015. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. P.I. e 

após, não havendo recurso voluntário, dê-se vistas ao Detran-MT e após, 

arquivem-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de Setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1007283-92.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTES: JOSÉ GONÇALO 

PEREIRA LEITE E OUTRO. REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos dos autores a 

parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da 

moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos 

respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Os 

autores alegam, em resumo, que no plano real ficou determinado pelas 

medidas provisórias de nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente 

convertida na Lei n. 8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização 

Econômico e instituiu a Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente 

no País, a partir da qual “os valores das tabelas de vencimentos, soldos e 

salários, e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores civis e militares seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo 

com o anexo I da Medida Provisória”. Salientam que, contrariando a norma 

editada, o requerido, estabeleceu o último dia de cada mês como 

data-base do cálculo de conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em URV, independentemente da data do efetivo pagamento, 

fato esse que acarretou grande perda na correção salarial, devido à 

imensa inflação da época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. 

Ao final, pugna pela procedência da ação, para que seja incorporada aos 

vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente aos 11,98% 

resultantes da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais, mais custas processuais e honorários advocatícios. 

O pedido do benefício da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 1599853). 

Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo como matéria 

prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que o autor não ingressou com 

a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência 

da demanda. Réplica ao ID:, afastando as alegações da defesa e 

ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. 

Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos dos autores a parcela equivalente ao 

percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real 

em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados 

acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real 

ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e 

pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral 

seriam convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do 

último dia do mês de competência, independente da data do efetivo 

pagamento, fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em 

seus artigos 22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a 

referida conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e 

salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou 

determinado, quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério 

Público, que seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, 

posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o 

adotando para os funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei 

n. 8.880/94 não foi cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos 

servidores do Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram 

convertidos pelo equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, 

mas sim pelo equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve 

violação ao comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual 

expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o 

repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão dos 

vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do efetivo 

pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem dúvida 

acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a 

URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 312 de 528



direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para os autores, fato esse omitido na 

inicial, mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se 

falar em reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual 

estabeleceu nova tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos 

quadros de servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à 

diferença aqui reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de 

pagar se prende à limitação temporal decorrente da reestruturação 

superveniente das referidas carreiras e do padrão de vencimentos 

básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo 

STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, nos termos da 

jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais 

decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV à data em 

que houve a reestruturação de carreira do servidor. Precedentes. 2. O 

acolhimento das proposições recursais da parte recorrente, ora 

embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem quanto à 

limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na interpretação 

da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a este Superior 

Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do disposto na Súmula 

280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 3. 

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (EDcl no 

REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) (destacamos). 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO 

SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 7235/96. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem declarou que as 

Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 garantiram a 

compensação das perdas apuradas, após a reestruturação na carreira. 

Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a legislação 

local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. Incidência da 

Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro CASTRO 

MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos dos autores o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para os autores, o termo 

final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual dos autores, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 13 de Setembro 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.: 1031416 Nr: 37457-38.2015.811.0041

 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: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADOR GERAL FISCAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA ARAVECHIA 

PALMITESTA - OAB:299.951-OAB/SP, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, e consoante fundamentação supra, julgo improcedente o 

pedido inicial e declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC, via de consequência revogo a liminar 
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deferida às fls. 75/77.No que tange ao valor depositado em juízo (fls. 72 e 

73) que serviu para garantir o débito e suspender a exigibilidade do débito 

em discussão, conforme decisão que deferiu a liminar de fls. 75/77, tenho 

que o mesmo deve ser convertido em renda da Fazenda Pública do Estado 

de Mato Grosso, ora impetrada, uma vez que o depósito é garantia 

impeditiva do fisco para realizar a cobrança do débito em juízo.Nesse 

sentido(...)Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Sem custas processuais, em 

face da isenção prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. 

Honorários advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 

do STJ e 512 do STF.Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.Preclusas as 

vias recursais, arquive-se este feito, observando as formalidades 

devidas.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37606 Nr: 3669-36.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ROSI APARECIDA PILATI PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

2. Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da 

lide, se for o caso.

3. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de junho de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39424 Nr: 1101-13.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO KABALAN SALLOUM GHNEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 6888 Nr: 542-42.2007.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DENILSON FABRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Rabecini, SECRETARIA ESTADUAL 

DO MEIO AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: David Lincoln Mendes Alves N. 

Girotto - OAB:240.583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, Rubens Moreno Rubio Junior - 

OAB:170.569/SP, Subprocurador (a)-Geral de Defesa do Meio 

Ambiente na pessoa de seu rep. Legal - OAB:

 Vistos.

Considerando a notícia de que o executado quitou integralmente o débito 

exequendo, relativo aos honorários advocatícios, conforme comprovante 

de fls. 846, determino a extinção do processo, na fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Expeça-se o alvará para levantamento dos valores depositados em favor 

da exequente, na conta indicada à fl. 847v.

Procedam-se as baixas necessárias e arquive-se.

P.R.I.C.

Cuiabá, 5 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41356 Nr: 2333-60.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOISE SANTOS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Beatriz Figueiredo 

Salles de Figueiredo - OAB:OAB/MT 8009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 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.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38985 Nr: 830-04.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS AGROPASTORIL LTDA, ARNOLDO MARTY 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:MT 1.938-A, Yuri Zarjitsky de Oliveira - OAB:23931/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

2. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação.

3. Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide conforme o caso.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39058 Nr: 876-90.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA SMERDECK PIOTTO - 

OAB:22.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena 

de indeferimento.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34660 Nr: 1730-21.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRAVARI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER SANTOS FERREIRA - 

OAB:29.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Infere-se da contestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO 

(fls. 180/184), a alegação da necessidade do INCRA, autarquia federal, 

figurar como litisconsorte passivo necessário, o que deslocaria a 

competência do feito à Justiça Federal.

 Instado (fl. 299), o INCRA se manifestou às fls. 300/306, justificando o 

seu interesse jurídico, pugnando pelo envio dos autos à Justiça Federal – 

Subseção Judiciária de Juína (MT).

Nesses termos, considerando que “compete à Justiça Federal decidir 

sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no 

processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas” (Súmula 150, 

do STJ), DETERMINO a remessa dos autos Justiça Federal – Subseção 

Judiciária de Juína (MT) para processar e decidir sobre a legitimidade do 

INCRA em intervir na demanda.

Intimem-se.

 Após, remetam-se estes autos, com as baixas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34329 Nr: 1526-74.2017.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BENEDETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauricio Barrios Junior - 

OAB:16640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o advogado, para que proceda a 

devolução dos autos, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e imposição de multa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42140 Nr: 2792-62.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES LOURENÇO BERGAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E 

MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO 

AMBIENTE - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA 

VIEIRA - OAB:33223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , TRAZER CÓPIA DA INICIAL 02(DUAS), bem como 

depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42190 Nr: 2834-14.2018.811.0082

 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: ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Paulo Maia Teixeira - 

OAB:4705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos termos do art. 10, do CPC/2015, INTIME-SE a impetrante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a provável inadequação da 

via eleita, em razão da ausência de ato coator.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39901 Nr: 1425-03.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSLIQUIDOS TRANSPORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GORGON NOBREGA - OAB:31053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Determinada a intimação da embargante para garantir o juízo, em atenção 

ao disposto no art. 18, da Lei n. 6.830/80, ela se manifestou às fls. 73/74, 

sustentando que já houve o bloqueio de valores, por meio do BACENJUD, 

de mais de 80% do valor da dívida, bem como que ofereceu bem móvel 

idôneo de sua propriedade para complementação dos valores.

Instado a se manifestar (fl. 75), o ESTADO DE MATO GROSSO sustentou 

que não concordou anteriormente com o bem ofertado, inclusive em razão 

da sua liquidez duvidosa, visto que possui restrição de alienação 

fiduciária.

É o relato. DECIDO.

Como já exposto à fl. 71, a efetivação da garantia do juízo configura 

condição indispensável ao processamento dos embargos à execução 

fiscal, nos termos do art. art. 16, §1º, da Lei 6.830/80.

Nesses termos, não obstante a intimação realizada, após a penhora 

parcial de valores encontradas via BACENJUD, não há como processar e 

julgar os presentes embargos, suspendendo o executivo fiscal em 

apenso, considerando que até o momento não houve a integral segurança 

do juízo, com a complementação do valor exequendo, motivo pelo qual 

DETERMINO nova intimação da embargante para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, garantir integralmente o juízo, na execução fiscal em apenso, sob 

pena de extinção, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC/2015.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31704 Nr: 1054-05.2013.811.0053

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO PANAMERICANA LTDA, ARNALDO 

BIANCHI FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Curi - OAB:5038/MT, 

Yaná Chistina Eubank Gomes - OAB:5.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 ACOLHO a promoção de arquivamento do presente procedimento 

apresentada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (fl. 922) com as 

comunicações e baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41995 Nr: 2717-23.2018.811.0082

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LISBOA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Isaltino de Souza - 
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OAB:4499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de embargos à execução opostos por MANOEL LISBOA DO 

AMARAL, qualificado nos autos, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Em análise da execução fiscal em apenso – Cód. 26524, constata-se que 

ainda não houve a garantia do juízo.

 A efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao 

processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, 

§1º, da Lei n. 6.830/80. Vejamos:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados:

(...)

§1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a 

execução”. (sem destaque no original).

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA 

LEFSOBRE O CPC.

1. Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal que "não são admissíveis 

embargos do executado antes de garantida a execução".

2. A efetivação da garantia da execução configura pressuposto 

necessário ao processamento dos Embargos à Execução, em se tratando 

de Execução Fiscal, objeto da Lei 6.830/1980.

 3. Embora o art. 736 do Código de Processo Civil - que condicionava a 

admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia segurança do juízo - 

tenha sido revogado pela Lei 11.382/2006, os efeitos dessa alteração não 

se estendem aos executivos fiscais, tendo em vista que, em decorrência 

do princípio da especialidade, deve a lei especial sobrepor-se à geral. 

Precedente do STJ. 4. Recurso Especial não provido”. (REsp 1225743 RS 

2010/0227282-7, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA 

TURMA, dje 16-3-2011) (sem destaque no original).

Nesses termos, DETERMINO a intimação da parte embargante para garantir 

integralmente o juízo, no executivo fiscal em apenso, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, inciso IV, do 

Novo Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31335 Nr: 2750-81.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE LOCAÇÃO DE IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeferson Alex Salviato - 

OAB:236665-SP

 Vistos.

Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que rejeitou os 

embargos de declaração e manteve a decisão que condenou a executada 

ao pagamento das custas e despesas processuais (fls. 58/59).

Alega a executada que realizou o pagamento do crédito em 18-11-2016 e 

a ação de execução distribuída posteriormente em 28-11-2016, tendo o 

Município de Cuiabá dado causa ao executivo fiscal, motivo pelo qual deve 

arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

O Município de Cuiabá se manifestou às fls. 68/71-v.

Reanalisando os argumentos apresentados, entendo que o presente 

pedido não merece prosperar.

Conforme já informado na decisão de fls. 58/59, verifica-se que a 

exequente protocolizou a ação de execução fiscal em 17-11-2016 (fl. 04), 

e não em 28-11-2016 - que é a data da distribuição da ação -, enquanto 

que à fl. 32 consta comprovante de pagamento da CDA, realizado em 

18-11-2016.

Assim, verifica-se que o pagamento se deu após o ajuizamento da 

presente ação de execução fiscal, o que implica reconhecer o dever da 

executada arcar com as custas e despesas processuais, pois deu causa 

ao ajuizamento da lide, em atenção ao princípio da causalidade, razão pela 

qual mantenho a decisão de fls. 58/59 pelos seus próprios fundamentos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10853 Nr: 685-26.2010.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Hahn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Gonçalves de 

Oliveira Aquino - Procuradora do Estado MT - OAB:5494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Cristina Medeiros - 

OAB:9831/MT, Julio Cesar Pilegi Rodrigues - OAB:7437/MT

 Pelo exposto, evidenciada a ausência de interesse processual, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, tendo em vista que restou 

comprovado que o executado cumpriu com a obrigação assumida no 

TCRDAS quanto à recuperação da área degradada.Por fim, em que pese o 

acolhimento do pedido do executado, considerando que ele deu ensejo à 

interposição da execução, por não ter satisfeito a obrigação de 

apresentar os relatórios técnicos anualmente, impedindo, desse modo, que 

o órgão ambiental acompanhasse a evolução da recuperação da área 

degradada, aplicando o princípio da causalidade, condeno-o ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.Com tais 

considerações, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de 

jurisdição, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35051 Nr: 2006-52.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPÇOES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14.904, Paulo Nicodemos Gasparoto - OAB:

 Vistos.

Considerando a notícia de que a executada quitou o débito exequendo de 

forma administrativa (fls. 20/21), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC/2015.

Determino a expedição de Alvará para levantamento dos valores 

penhorados nos autos em favor da executada, eis que houve o 

pagamento do débito de forma administrativa.

Condeno a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado, pagas as custas, após as anotações de estilo, 

arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35051 Nr: 2006-52.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARISMA INVESTIMENTOS E PARTICIPÇOES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14.904, Paulo Nicodemos Gasparoto - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte executada, para que informe os 

dados bancários para a liberação do Alvará referente aos valores 

bloqueados nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 20460 Nr: 313-43.2011.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Paulo de Oliveira, Rogério Bedin, 

Antonio Guedes Ferreira, João Veriano da Silva, João Ricardo de Matos, 

Leonel Moreira, Jackson Monteiro de Medeiros, Jacondo Bedin, Gilmar 

Aliberti, Luiz Carlos de Melo, José Almir de Melo, Cleyton Aguiar de 

Figueiredo, Idevan Fernandes Savi, Antonio Fernando Alves dos Santos, 

Rodrigo Lara Moreira, Roselayne Laura da Silva Oliveira, Pericles Pereira 

Sena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Pinheiro Espósito - 

OAB:OAB/MT 4.813, Daniel Winter - OAB:11470, Eduardo Antunes 

Segato - OAB:13546/MT, Eduardo Ramsay de Lacerda - OAB:11.892, 

Flavio Jose Ferreira - OAB:3574, Huendel Rolim Wender - 

OAB:10858/MT, Janone da Silva Pereira - OAB:7055-B/MT, Marçal 

Yukio Nakata - OAB:8745-B, OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:OAB/MT 7.035, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT, Robson 

Rondon Ourives - OAB:4998/MT, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - 

OAB:OAB/MS 6.296, Silvana Espirito Santo Silva - OAB:15174/E, 

Tamires Batista Angelo da Silva - OAB:17858, Victor Hugo de 

Campos Santos - OAB:12839/MT

 Certifico e dou fé que intimo as partes para tomar conhecimento da 

audiência de oitiva de testemunha do Sr. GILBERTO BENEDITO DE 

ALMEIDA LOUREIRO, foi designada para o dia 26/09/2018 ás 13:15 horas, 

na Comarca de Rosário Oeste MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 28607 Nr: 770-02.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Batentes Altonia Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Calisto Vendrame Sobrinho 

- OAB:19.011, Leonardo França Araújo - OAB:MT 12.621

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

auto com a finalidade de intimar a parte executada, na pessoa de seu 

advogado - Dr. Calisto Vendrame Sobrinho- OAB/PR n. 19.011, para tomr 

ciência da penhora efetuada nos autos sobre o Veículo Modelo I/Toyota 

Hilux CD4X4 SRV Placa ATT 9584, Ano 2011/2011, bem como que o 

executado ficará como depositário, e querendo oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34310 Nr: 1507-68.2017.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN ROBERTO PEREIRA SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ludmila Almeida Pereira de 

Sena - OAB:12067/MT

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

auto com a finalidade de intimar a parte executada, na pessoa de sua 

advogada - Dr. Ludmila Almeida Pereira Sena - OAB/PR n. 12067, para 

tomr ciência da penhora efetuada nos autos sobre o Veículo Modelo 

I/Honda HR-V EX CVT, Placa QBQ 1450, Ano de fabricação 2015, Modelo 

2016, bem como que o executado ficará como depositário, e querendo 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 10106 Nr: 1336-92.2009.811.0082

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio David Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Pedro Szezupior dos 

Santos - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o ESTADO DE MATO GROSSO para que se manifeste no prazo 

de 10 (dez) dias, quanto à petição e documentos apresentados pelo 

executado às fls. 139/157.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 40087 Nr: 1556-75.2018.811.0082

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIDES DE SOUZA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETÁRIA 

DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

SEMA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR MARQUES TORRES 

- OAB:23.754/GO, PAULO HENRIQUE COSTA JUNIOR - OAB:18.786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

Em seguida, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22576 Nr: 70-31.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO DAMAZIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jean Bazilio Machado - 

OAB:23265

 Vistos.

Analisando a resposta do acusado, não vejo presentes os requisitos 

numerados no art. 397 do CPP, que orientam a absolvição sumária. Assim 

sendo, em obediência ao devido processo legal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24-9-2018, às 14h45, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

 Intimem-se o(s) denunciado(s), seus defensores e o Ministério Público.

Requisite(m)-se/intime(m)-se a(s) testemunha(s).

Determino o cumprimento dos mandados no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos dos itens 2.5.3 e 3.3.13, III, a, da CNGJ - Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.

Decorrido o prazo sem a devolução do mandado devidamente cumprido, 

comunique-se o fato à d. Diretora do Foro, a fim de que sejam tomadas as 

medidas pertinentes ao caso, visando à responsabilização do meirinho.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30972 Nr: 2418-17.2016.811.0082

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Alceu Wichocki

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANDARA JESUS SILVA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 21.532, DANIELLE FRANCISCO DA SILVA 

SCHMITT - OAB:OAB/MT 19.276, HUDSON ROQUE BONATO SCHMITT - 

OAB:OAB/MT 14.360, MARIA JOSÉ BONATO SCHMITT - OAB:OAB/MT 

13.925, PÂMELA CARLA BONATO SCHMITT - OAB:OAB/RN 9.545 B, 

TAIRINE ELISA BONATO SCHMITT - OAB:OAB/MT 17.174, TARCISIO 

LUIZ BRUN - OAB:OAB/MT 16.191 O

 Vistos.

 1. Considerando que o exequente não aceitou o bem ofertado em 

garantia, INTIME-SE o executado para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. INTIME-SE o exequente para juntar aos autos CDA atualizada, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

3. Decorrido o prazo consignado no item 1, com ou sem manifestação, 

retornem os autos conclusos para deliberação a respeito da pretensão 
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acostada às fls. 40/45.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 345145 Nr: 5499-02.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODILZON DAS NEVES GRAUZ 

JÚNIOR - OAB:6836/MT, RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT

 Autos código nº 345145

Vistos, etc;

Não havendo diligências a ser realizadas e nem outras irregularidades a 

ser sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando 

que o pronunciado seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do 

Júri, cuja sessão designo para o dia 11 de outubro de 2018, às 13h30min, 

no Plenário do Tribunal do Júri desta capital.

Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à realização do julgamento, 

inclusive no tocante à transferência do réu para um dos presídios desta 

capital, expedindo-se o necessário.

 Requisitem-se as F.A.C. como de costume e requerido.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 120062 Nr: 12203-07.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY NASCIMENTO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DRª. ARIANE FERREIRA MARTINS - 

OAB-MT 12.586 - OAB:

 Autos código nº 120062

Vistos, etc.

RECEBO o Recurso de Apelação interposto pelo representante do 

Ministério Público, às fls. 322, corroborado às fls. 329, por próprio e 

tempestivo, em seus legais e jurídicos efeitos.

 Uma vez já apresentada as razões recursais, nos termos do artigo 600 

do CPP, abra-se vista à Defesa técnica para apresentação das suas 

contrarrazões, no prazo legal.

Após, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

para processamento e julgamento do recurso.

Anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de agosto de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 508458 Nr: 1261-61.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE JESUS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAIR DE JESUS AMORIM, Cpf: 

08421283790, Rg: 1414428, Filiação: Maria do Carmo de Jesus Gomes e 

Francisco Gomes Amorim, data de nascimento: 12/02/1974, brasileiro(a), 

natural de Linhares-ES, casado(a), montador. 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. Intimação do reeducando para Audiência Admonitória 

para o dia 18/10/2018 ás 14h00min.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Golin, digitei.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018

Pablo Ricardo Santana Daher Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 449479 Nr: 26482-17.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: robson as silva - OAB:17056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/MT

 Intimação do advogado(a) ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR, para 

devolução dos autos nº 26482-17.2016.811.0042, Código 449479, 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): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 454683 Nr: 31925-46.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO BARBOSA FRERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA FERRETI VALENTE - 

OAB:9.994-B-MT

 Vistos, etc.

Ante o reconhecimento da reincidência do recuperando Fabio Barbosa 

Freres, tanto na sentença quanto no acórdão constante nos autos, 

mantenho a fração indicada no cálculo de fls. 369, contudo, determino a 

retificação do mesmo no que tange à condenação de linha 01.

Em seguida, às partes e, conclusos.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 135075 Nr: 2066-29.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brenda Plateira borges 

pozeti - OAB:24021/O

 Vistos, etc.

Inicialmente, elabore-se cálculo de pena.

Outrossim, designo audiência admonitória para o dia 18/10/2018, às 

16h30min, a fim de inserir o recuperando João Batista do Nascimento 

Freitas no cumprimento do regime semiaberto, mediante monitoramento 

eletrônico.

 Intime-se o penitente.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 146119 Nr: 12620-23.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTO FERNANDES DURGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETSEY POLISTCHUK DE 

MIRANDA - OAB:3004-B/MT

 DELIBERAÇÃO

O MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte deliberação:

 Vistos, etc.

Aberta a audiência, o recuperando alegou que a sua Advogada recebeu, 

junto ao balcão da 2ª Vara Criminal, a informação de que não haveria 

audiência designada para a data de hoje em seu nome, motivo pelo qual a 

patrona fora embora.

Dessa forma, em face do equívoco ocorrido, dou o ato por prejudicado, 

bem como, redesigno-o para o dia 13/09/2018, às 14h45.

Sai o recuperando intimado.

Intime-se a Defesa, via DJE.

Às providências.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por mim, (Carolina Borges 

Bertolini – Estagiária de Direito), o presente termo que vai assinado pelos 

presentes.

 Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

FAUSTO FERNANDES DURGO FILHO Recuperando(a)

 CÉLIO WILSON DE OLIVEIRA

Promotor(a) de Justiça

ANDRÉ RENATO ROBELO ROSSIGNOLO Defensor(a) Público

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 97056 Nr: 5419-14.2008.811.0042

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Intimação do advogado(a) Intimação do advogado(a) HELIO BRUNO 

CALDEIRA – OAB/MT 16707, para devolução dos autos nº 

5419-14.2008.811.0042 Código: 97056, 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): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 98474 Nr: 4452-03.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU MORAES NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS 

- OAB:10201/MT

 Em consonância com o parecer ministerial, autorizo o reeducando a se 

deslocar até a residência localizada no endereço: rua 916, casa 17, 

quadra 12, bairro Nova Vilhena, na cidade de Vilhena/RO, com prazo 

máximo de 07 (sete) dias, a contar de 14.09.18, nos termos do art. 124, da 

LEP, a fim de que possa tratar de assuntos pessoais, condicionado ao 

cumprimento das seguintes condições:

a) acostar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os comprovantes de 

passagem (ida e volta) ou notas fiscais dos gastos com combustível (no 

caso de veículo próprio);

b) não se ausentar desta comarca por período superior a 07 (sete) dias 

(LEP, artigo 124);

 Expeça-se alvará de autorização de viagem.

Comunique-se a Central de Monitoramento Eletrônico o endereço onde o 

recuperando ficará hospedado por 07 dias, a partir de 14.09.18.

Quanto à progressão de regime do recuperando, deixo para apreciá-la 

após a manifestação ministerial, já que não há, por ora, a presença de 

elementos concretos que permitam tal análise por este Juízo nesta 

oportunidade.

Desse modo, revogo o despacho de f. 448 de designação deste ato e, por 

consequência, cancelo a presente audiência e determino a concessão de 

vista dos autos ao Ministério Público para o fim requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 428652 Nr: 4099-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON VINICIUS DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:16524/MT

 Ante o teor da decisão proferida de forma oral, designo audiência 

admonitória para o dia 17 de outubro de 2018, às 14 horas. Saem os 

presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 105496 Nr: 9678-86.2007.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WITER FARIAS PAELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 ...PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA.7. Requer a defesa que o período de 

30.03.2015 à 20.04.2018 seja reconhecido como detração.8. Contudo, 

observo carecer fundamento ao pleito defensivo, a um, porque tal período 

deve ser considerado como de pena cumprida, já que trata-se de período 

em que o penitente permaneceu preso durante o cumprimento de sua 

pena, a dois, porque referido lapso temporal já foi computado no último 

cálculo de pena.9. Conforme bem se observa do cálculo constante de fl. 

690, o período citado não foi computado como interrupção, de modo que 

considerado como de pena cumprida.10. O início do cumprimento da pena 

é considerado como ocorrido no dia 15.09.2006 e a data-base para fins de 

progressão no dia 27.04.2016. Deste modo, evidente estar o lapso 

perseguido englobado no cálculo, já que, como mencionado, não excluído 

como período de interrupção.11. Por tais motivos, indefiro o pleito da 

defesa.DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA OU FOLHA-PONTO...Diante disso, 

consubstanciado nos fundamentos supramencionados e na recentíssima 

jurisprudência do e.TJMT, indefiro o pedido formulado pelo Ministério 

Público e, via de consequência, declaro remidos 19 dias em favor do 

recuperando referente aos 59 dias trabalhados entre janeiro à fevereiro 

de 2018 (atestado de fl. 692) – demais períodos já reconhecidos.21. Por 

tal motivo, determino seja elaborado novo cálculo de pena, dando-se 

posterior vista às partes para manifestação.PRESO POR OUTRO 

PROCESSO 22. Verifica-se ainda que o recuperando encontra-se preso 

pela suposta prática de outro crime, apurado nos autos de cód. 534159 

que tramita perante o juízo da 7ª vara criminal desta comarca, motivo pelo 

qual determino a suspensão da presente execução até que se resolva a 

situação da prisão naqueles autos....

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 417085 Nr: 22264-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PAES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:10216/MT

 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 
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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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 159700 Nr: 7035-53.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DOS SANTOS CURY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA FELIX DE ARRUDA 

SOUZA - OAB:25038

 Intimação do advogado(a) DANIELY MARTINS DE VASCONCELOS, para 

devolução dos autos nº 7035-53.2010.811.0042 Código: 159700, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 309229 Nr: 7505-50.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHIRLEI DE SOUZA PELISSARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SIMONE APARECIDA 

MENDES PEREIRA, para devolução dos autos nº 7505-50.2011.811.0042, 

Protocolo 309229, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 380082 Nr: 21787-88.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CÂNDIDO DA SILVA

 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. THIAGO C. SILVA. OAB/MT: 24.435

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 Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 488080 Nr: 27604-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MIGUEL DE MATTOS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU P/TOMAR CIÊNCIA DESPACHO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Luiz Miguel de Mattos Barros, Cpf: 73684660159, Rg: 

1728663-8 SSP MT Filiação: Sergio Ricardo de Mattos Barros e Solange 

Pereira da Silva, data de nascimento: 27/01/1993, brasileiro(a), natural de 

Varzea grande-MT, solteiro(a), estudante, Endereço: Rua X, N°1, Bairro: 

João Bosco Pinheiro, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(S), acima qualificado, mais 

precisamente para manifestar quanto aos r. despacho de fls. 139, 

proferido nos autos da ação penal acima mencionada, conforme abaixo 

transcrito.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos, Intime-se o interessado para retirar os objetos 

apreendidos e descritos às fls. 110 (uma carteira de cor preta, uma cartão 

da Caixa, um cartão do Bradesco, um cartão Riachuelo, dois cartões 

transporte, um chip da Claro, um isqueiro e uma foto 3x4). Decorrido o 

prazo, sem manifestação do interessado, determino a destruição. Após, 

remeta-se o presente feito ao arquivo. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 516704 Nr: 9046-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SOUZA SILVA, MIKAEL JONAT DA 

SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/DEFESA PRLIMINAR

Prazo:10

Intimando:DR. PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO MARQUES BARBOSA. 

OAB/MT: 12547

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): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 347903 Nr: 8668-94.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO MERCADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Réu(s): Francisco Mercado, Cpf: 86830341191, Rg: 1.037.666-6 

SSP MT Filiação: Nicolau Mercado e Conceição Areco, data de nascimento: 

04/10/1979, brasileiro(a), natural de Ponta porã-MS, solteiro(a), 

desempregado, Endereço: Rua A, Quadra 06 Nº 07, Bairro: Três Lagoas, 

Cidade: Cuiabá-MS

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 11/07/2018, às fls. 

83/93, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR FRANCISCO 

MERCADO pelo delito descrito no Artigo 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, E NO 
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ART. 233, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP, ambos do CP, à pena 

de 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias -multa p/ crime de furto e 

04 (quatrto) messes de detenção p/ crime de ato obseno, regime aberto, 

nos termos do Art. 33, § 3º, do CP. Sem custa processuais, por ser 

beneficiário da Justiça Gratuita.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 350240 Nr: 11362-36.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO DE SOUZA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:15304/MT, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. LAURO GONÇALO DA COSTA. OAB/MT: 15.304

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 29/08/2018, às fls. 

214/219, nos autos acima mencionados, na qual o réu SERGIO DE SOUZA 

ROCHA, foi condenado nas sanções do artigo 157, parágrafo 292, 304, 

NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CP, à pena de 04 (quatro) anos de 

reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, regime aberto, nos termos 

do art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 334160 Nr: 14767-17.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS PINHO DO NASCIMENTO, BRUNO 

SANTOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB:12818

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS DA SENTENÇA

Prazo:05

Intimando:DR. MIRO AGOSTINHO DAS NEVES. OAB/MT: 12.818

DRA. ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO. OAB/MT: 12.586

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 22/08/2018, às fls. 

249/253, nos autos acima mencionados, na qual os réus LUCAS PINHO DO 

NASCIMENTO e BRUNO SANTOS BARBOSA, foram condenado nas 

sanções do artigo 14 e 17, respectivamente, da lei n° 10.826/03, Réu: 

Lucas: à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) 

dias-multa, Réu Bruno: à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 

pagamento de 10 (dez) dias-multa,ambos em regime aberto, nos termos do 

art. 33, parágrafo 3º do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 534205 Nr: 25944-65.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON SENA DA SILVA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AILTON SENA DA SILVA NASCIMENTO, 

Cpf: 04139696141, Rg: 26453924, Filiação: Marly Sena da Silva 

Nascimento e Lucidio Sergio do Nascimento Filho, data de nascimento: 

12/09/1997, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), servente 

pedreiro. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 20 de julho de 2018, em uma obra situada na Rua 

Santa Mônica, lote 08 A, bairro Jardim Califórnia, Cuiabá/MT, o denunciado 

Ailton subtraiu para si diversos materiais e ferramentas da obra, avaliados 

indiretamente em R$ 3.411,16 (três mil quatrocentos e onze reais e 

dezesseis centavos).

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 25944-65.2018.811.0042 (Código: 

534205)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: AILTON SENA DA 

SILVA NASCIMENTOVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o 

réu AILTON SENA DA SILVA NASCIMENTO não foi citado pessoalmente, 

pois é morador de rua, diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 77 e 

determino que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário. O prazo para a defesa começará a fluir a partir do 

comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído.Efetuada a 

citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e abra-se novas 

vistas ao Ministério Público.Às providências.Cuiabá-MT, 05 de setembro de 

2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361673 Nr: 736-21.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMILLE PAULA GLUCHOWSKI, JOSÉ WILSON 

PINTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCIO ROGERIO 

SANTANA - OAB:16220/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAMILLE PAULA GLUCHOWSKI, Cpf: 

00069845174, Rg: 14850800, Filiação: Dervalir Paula Costa e George Luiz 

Gluchowski, data de nascimento: 02/08/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), advogado, Telefone 9974-0028. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a Ré acima qualificada para que, no prazo de 15 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: Cód. 361673Vistos etc.Intime-se a acusada JAMILLE 
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PAULA GLUCHOWSKI por edital, para que constitua advogado, informando 

o nome completo, número da inscrição na OAB, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Não havendo manifestação do acusado nesse sentido, no prazo de 

15 (quinze) dias, ou, no mesmo prazo, não sendo prestadas as 

informações mínimas capazes de identificar o novo advogado indicado, 

inviabilizando o conhecimento de sua pessoa e, consequentemente, a sua 

intimação pelo juízo, ou o novo causídico permanecer inerte, lhe será 

automaticamente nomeado Defensor Público para proceder a sua defesa, 

devendo essa advertência constar expressamente no mandado e ser 

devidamente certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, no que diz respeito ao 

seu cumprimento.Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada 

à necessidade de nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a 

Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado. 

Com relação ao acusado JOSÉ WILSON PINTO RIBEIRO, encaminhe-se os 

autos à Dra. defensora Simone Campos da Silva para apresentar 

memorias no prazo legal.Cuiabá - MT, 04 de setembro de 2018.LÍDIO 

MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305189 Nr: 2936-06.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GONÇALO DE MORAES, INÁCIA 

AMARILIS GUAINES, ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS, 

ROBERTO ALEXANDRE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA ALBERNAZ 

HORTENSI - OAB:, MONICA ALBERNAZ HORTENSI - OAB:16086

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS 

REIS, Cpf: 70311706134, Rg: 1.273.039-4, Filiação: Nelson Soares dos 

Reis e Irene Francisca Carvalho dos Reis, data de nascimento: 

15/07/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pintor, 

Telefone 659225-1662. 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: Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual 

para:- CONDENAR os acusados ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS 

REIS e ROBERTO ALEXANDRE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, pela prática 

do crime descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.- ABSOLVER os 

acusados BENEDITO GONÇALO DE MORAES e INÁCIA AMARILIS 

GUAINES, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.4. 

Dosimetria Passo, consequentemente, à dosimetria da pena. 4.1. RÉU 

ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REISa) Circunstâncias judiciais:A 

culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros de 

antecedentes criminais, sendo o acusado primário. Não há elementos para 

se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do 

crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não 

destoam da normalidade para este tipo de crime. As consequências do 

crime não foram graves. O comportamento das vítimas em nada contribuiu 

para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, 

hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 

1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação e 

prevenção do crime.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes e atenuantes a serem apreciadas. c) Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Presentes as causas majorantes descritas no art. 

157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, pelo uso de arma e pelo concurso 

de pessoas. Assim, em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ , aplico 

a pena em patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.c) 

Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu ERMES APARECIDO 

FRANCISCO DOS REIS, já qualificado nos autos, em 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do 

dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.d) Regime de Cumprimento da 

Pena:Ante a pena aplicada ao acusado na prática de crime contra o 

patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o 

SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.4.2. RÉU 

ROBERTO ALEXANDRE FIGUEIREDO DO NASCIMENTOa) Circunstâncias 

judiciais:A culpabilidade é comum à espécie. Não há nos autos registros 

de antecedentes criminais, sendo o acusado primário. Não há elementos 

para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos 

do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não 

destoam da normalidade para este tipo de crime. As consequências do 

crime não foram graves. O comportamento das vítimas em nada contribuiu 

para o resultado. Posto isso, atento à diretriz do art. 59 do Código Penal, 

hei por bem fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) 

anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 

1/30 do salário mínimo, por considerá-las necessárias à reprovação e 

prevenção do crime.b) Circunstâncias legais:Inexistem circunstâncias 

agravantes e atenuantes a serem apreciadas. c) Causas de diminuição e 

de aumento de pena:Presentes as causas majorantes descritas no art. 

157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, pelo uso de arma e pelo concurso 

de pessoas. Assim, em virtude do que dispõe a súmula 443 do STJ , aplico 

a pena em patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao patamar de 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.c) 

Pena Definitiva:TORNO DEFINITIVA a pena do réu ROBERTO ALEXANDRE 

FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, em 05 (cinco) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, fixado o 

valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.d) Regime de 

Cumprimento da Pena:Ante a pena aplicada ao acusado na prática de 

crime contra o patrimônio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena 

o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.7. Da 

Substituição da Pena:Descabe qualquer substituição em razão da pena 

ser superior a 04 anos e o crime ter sido cometido com grave ameaça (art. 

44, I, do Código Penal).8. Objetos apreendidos:Com relação aos objetos 

apreendidos, declaro o perdimento dos bens uma vez que não foram 

reclamados. Se as apreensões se referirem a objetos sem valor 

econômico, determino a sua destruição, e em se tratando de objetos que 

possuem valor econômico, proceda-se ao leilão ou doação, conforme 

cada caso, tudo conforme previsto na CNGC.Com relação à arma de fogo 

e as munições apreendidas, decreto o perdimento, fazendo-o na forma do 

artigo 91, II, “a”, do Código Penal, determinando o encaminhamento ao 

Exército, nos moldes da CNGC.9. Deliberações Finais:Intimem-se as 

vítimas, conforme determinação constante no artigo 201, § 2º do Código 

de Processo Penal.Isento os acusados do pagamento das custas e 

despesas processuais.Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para a 

execução da pena, instruindo-a com as peças, nos termos do que dispõe 

a CNGC.Após, comunique-se a condenação via sistema INFODIP, 

c e r t i f i q u e - s e  e  a r q u i v e - s e .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

Intimem-se.Cuiabá-MT, 06 de setembro de 2017.LÍDO MODESTO DA SILVA 

FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 471723 Nr: 11588-02.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN BARROS LEITE, JAKSON JESUS 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENEDITO DO NASCIMENTO, 
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brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o servidor responsável, BENEDITO DO NASCIMENTO, 

para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente junto aos autos documento 

de registro da arma de fogo e autorização para portar o referido artefato, 

sendo ela: 01 (um) revólver, sem marca, calibre. 22, n° 6645, para fins de 

restituição, sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: CÓDIGO: 471723Vistos.Compulsando os autos 

verifica-se que a arma apreendida nos autos possui registro no nome de 

Benedito do Nascimento, contudo o mesmo não foi localizado para 

restituição, conforme certidão de fl. 204-v.Sendo assim, intime-o por edital 

com prazo de 15 (quinze) dias, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresente junto aos autos documento de registro da arma de fogo e 

autorização para portar o referido artefato.Decorrendo o prazo assinalado 

e não comparecendo o proprietário da arma de fogo, em cumprimento ao 

Provimento nº 05/2017-CGJ, decreto o perdimento da (s) arma (s) de fogo 

e munições apreendidas, fazendo-o, determinando o encaminhamento ao 

Exército, nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, 

da CNGC.Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, 

responsável pela Seção de Depósito, para que sejam determinadas as 

providências que entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 

05/2017-CGJ.Cumpra-se.Cuiabá, 05 de setembro de 2018.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Willian Marcelo Salgado, 

digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 531376 Nr: 23177-54.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEONARDO LIRA DE ARAUJO, Cpf: 

02734051109, Rg: 1337277-7, Filiação: Lindsay Lira de Araújo, data de 

nascimento: 09/10/1986, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

Telefone 3644-1928/9289-6336. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 27 de abril de 2018, em via pública, situada na 

Avenida Arquimedes Pereira Lima, Bairro Boa Esperança, em frente a 

casa noturna "Lua Morena", nesta capital, o denunciado Leonardo subtraiu 

para si, 01 (um) aparelho de celular LG com chip, avaliado em R$ 500,00 

(quinhentos reais).

Despacho: PROCESSO CRIME Nº: 23177-54.2018.811.0042 (Código: 

531376)AUTOR:MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL RÉU: LEONARDO LIRA 

DE ARAUJOVistos etc.Compulsando os autos, verifica-se que o réu 

LEONARDO LIRA DE ARAUJO não foi citado pessoalmente (fls. 60/61), 

diante disso, acolho o parecer ministerial de fl. 62 e determino que o 

acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do 

CPP), para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. O prazo 

para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do 

acusado ou defensor constituído.Efetuada a citação e não comparecendo 

o implicado, certifique-se e abram-se novas vistas ao Ministério Público.Às 

providências.Cuiabá-MT, 05 de setembro de 2018.LÍDIO MODESTO DA 

SILVA FILHOJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DAYANE ALVES 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 438086 Nr: 14502-73.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES FELTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MORAES DE 

OLIVEIRA - OAB:12.913

 AÇÃO PENAL N.º 14502-73.20168.811.0042 (CÓDIGO: 438086) AUTOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICORÉU: MOISES FELTRIN Vistos.Os autos vieram-me 

conclusos para análise do pedido de reabertura do prazo para restituição, 

formulado pela defesa do acusado MOISES FELTRIN (fls. 169/170), das 

seguintes armas de fogo: um revólver, calibre 38, marca SMITH&WESSON, 

número de série: 3D50109, uma pistola, calibre 380 ACP, marca TAUROS 

PT 58S, número de série: KJG37396, com carregador e um revólver, 

calibre 38 SPL, marca TAUROS, número de série: 388763 apreendidas nos 

autos, conforme Termo de Exibição e Apreensão de fl. 35, e para que 

interposta pessoa com porte possa retirar as referidas armas de fogo.É a 

síntese.Considerando que o requerente apresentou documentos 

suficientes a comprovar, de pronto, ser o respect ivo 

proprietário/possuidor de boa-fé (fls. 171/174) a restituição é medida que 

se impõe.Pelo exposto, mantenho a decisão de fl. 165 e defiro que a 

restituição seja feita por interposta pessoa dotada de condições legais 

para o tráfego de armas, mediante procuração do referido proprietário 

para tanto.No mais, verifica-se que foi designada audiência à fl. 150 para 

o dia 29.10.2018 às 16h00min, tendo em vista a necessidade de 

readequação da pauta de audiências desta Vara, REVOGO a decisão 

anterior que designou audiência de instrução e julgamento nestes 

autos.Contudo este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento 

e oitenta dias, exceto naqueles reservados para os processos de réus 

presos, bem como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das 

Metas estabelecidas pelo CNJ.Diante disso e ante a impossibilidade de 

lançamento de audiência para período posterior, no sistema Apolo, devido 

ao travamento estabelecido pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à 

Secretaria da Vara e determino sejam lá mantidos até a elaboração da 

nova pauta, fazendo-se a conclusão deles tão logo decorrido o prazo 

supracitado, para os fins cabíveis.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 06 de setembro 

de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 462728 Nr: 2582-68.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO FERREIRA COSTA, 

ROOSEVELT JUNIOR DE SOUZA HOFMANN, ANISIO NEVES DOS REIS, 

SOELI DA SILVA SOUZA CAMPOS, RAFAEL AQUIMIRO VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FERREIRA DE PAULA - 

OAB:19193

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 2582-68.2017.811.0042 (CÓDIGO: 462728)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU(S): ALEXSANDRO FERREIRA COSTA

ROOSEVELT JUNIOR DE SOUZA HOFMANN

RAFAEL AQUIMIRO VAZ

SOELI DA SILVA SOUZA CAMPOS

ANÍSIO NEVES DOS REIS

Vistos.

 Do exame dos autos, verifica-se que as respostas iniciais dos acusados 

ROOSEVELT, RAFAEL e SOELI não contêm preliminares (alegações de 

vícios ou falhas processuais), nem foram juntados documentos novos, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 
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quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Em dando seguimento ao feito, deve ser designada audiência única de 

instrução e julgamento do que trata o artigo 400, do CPP, contudo este 

juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Com relação ao acusado ALEXSANDRO, verifica-se que o processo 

encontra-se Suspenso pelo art.366, do Código de Processo Penal, 

conforme decisão de fl. 150.

Com relação ao acusado ANÍSIO, verifica-se que foi expedido edital para 

citação do réu (fl. 154), contudo ainda não houve o decurso de prazo, 

portanto aguarde-se o decurso de prazo. Decorrendo o prazo e não 

compareça o acusado em juízo, tampouco constituindo advogado para 

patrocinar sua defesa encaminhem-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 330470 Nr: 10703-61.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGUINALDO ALMEIDA 

SANTOS - OAB:, ELISVALDO MENDES RAMOS - OAB:19.438

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N°: 10703-61.2012.811.0042 (CÓDIGO: 330470)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: GILSON GOMES

 Vistos etc.

Constata-se que há fiança arbitrada nos autos, e consequentemente 

pagamento, conforme Termo de Fiança de fl. 20 e comprovante de 

depósito de fl. 29. A CNGC dispõe em seu Capítulo VII, Seção 19, art. 

1.471, que:

Art. 1.471. Em caso de sentença condenatória, absolutória ou de extinção 

da punibilidade, se não constar expressamente da sentença a destinação 

da fiança, a Secretaria deve fazer conclusão dos autos com certidão 

específica para tomada das providências necessárias pelo Juiz, no 

sentido de ser estipulada a destinação da fiança, evitando-se que tais 

importâncias fiquem perpetuamente depositadas à disposição do Juízo.

 § 1º O valor da fiança será integralmente restituído ao réu ou a seus 

sucessores no caso de absolvição ou extinção da punibilidade por 

qualquer motivo, salvo nas hipóteses em que seja imposta uma destinação 

específica à fiança como condição de suspensão condicional do processo 

ou transação penal.

 Desse modo, DECLARO O PERDIMENTO DE FIANÇA depositada nos 

autos, com a reversão ao juízo da 2ª Vara Criminal vinculando-os aos 

autos do procedimento criminal Código 452072, em atendimento ao 

Provimento n.º 05/2015 da Corregedoria Geral da Justiça e na Resolução 

nº 154/2012 do CNJ.Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 527941 Nr: 19841-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTINA FLORENTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cicero Rodrigues da Silva - 

OAB:17517, Clarianna Marques de Arruda e Silva - OAB:20148, 

Larissa Marques Arruda e Silva - OAB:16107

 Cód. 527941

 Vistos etc;

Defiro o requerido pela defesa às fls. 56/57.

Diante da proposta do Ministério Público de aplicação do SURSIS, 

considerando que a acusada JUSTINA FLORENTINA DE SOUZA possui 

bons antecedentes e preenche todos os requisitos subjetivos para a 

aplicação do referido instituto, designo o dia 11.10.2018, às 13h35min, 

para a realização de audiência objetivando a Suspensão Condicional do 

Processo.

 Intime-se a acusada JUSTINA, seu advogado, caso existente no feito, o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Determino ao cartório que regularize a identificação dos autos para que 

evidencie o regime de tramitação prioritária.

Às providências.

Cuiabá - MT, 06 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 305189 Nr: 2936-06.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GONÇALO DE MORAES, INÁCIA 

AMARILIS GUAINES, ERMES APARECIDO FRANCISCO DOS REIS, 

ROBERTO ALEXANDRE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA ALBERNAZ 

HORTENSI - OAB:, MONICA ALBERNAZ HORTENSI - OAB:16086

 Intimar a defesa do Réu Roberto Alexandre Figueiredo do Nascimento, 

para que no prazo de 08 (oito) dias, apresente razões de apelação, sob 

pena de preclusão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 107105 Nr: 11510-57.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS RODRIGUES DE PAULA, BENTO 

PEREIRA DE CARVALHO, DANIEL JOSÉ ROSA, JAIR JOSE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:

 Intimar a defesa do réu Mateus Rodrigues de Paula, para que apresente 

as razões de apelação no prazo legal.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 530561 Nr: 22367-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCIO DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TORRES MOLINA - 

OAB:24.449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com supedâneo no artigo 118 e artigo 120, ambos do 

Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pelo solicitante e 

DETERMINO a imediata restituição do veículo MARCA FORD, MODELO 

COURIER 1.6 XL, PLACA DDR-0089, ANO 2001/2001, COMBUSTÍVEL 

GASOLINA, COR CINZA, CHASSI 9BFNGZPPA1B917126, RENAVAM 

00758713126 para o requerente. Expeça-se o competente termo de 

restituição.Sem prejuízo a restituição recomenda-se que o requerente leve 

o veículo ao DETRAN para que passe por um processo de remarcação 

oficial, uma vez que seu NIV encontrava-se parcialmente 

oxidado.Determino que Sr. Gestor traslade cópia desta decisão na referida 
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ação penal (código 530812).Cientifique-se o Ministério Público. Após, 

arquivem-se os autos.Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 11 de setembro 

de 2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 313972 Nr: 12657-79.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA, 

OTAVIO DE FRANÇA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:

 Intimo o advogado do réu GEOVANE PEREIRA para comparecer na 

audiência designada para o dia 08/10/2018 às 14:00hrs na sala de 

audiências da 5ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 321769 Nr: 818-23.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMÔNICA CORRÊA - OAB:10744/MT

 (...). Posto isto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de 

CONDENAR o réu VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHÃES, qualificado 

nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º II do CP, c/c 

artigo 16, parágrafo único, IV da Lei n.º 10.826/2003. Em observância ao 

princípio constitucional da individualização da pena, passo a dosar a 

sanção penal.DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO: (...). Desta forma, 

encontro a pena definitiva para este crime em 05 (cinco) anos e 04 

(quatro) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa. DO CRIME DE 

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: (...). Por fim, encontro a pena 

definitiva para este delito em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa. Considerando o CONCURSO MATERIAL resulta, em concreta e 

definitiva, a pena individual de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa. O réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena em regime SEMIABERTO de acordo com o que 

preceitua o art. 33 § 2º “b”, do Código Penal. (...)

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 518492 Nr: 10751-10.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN PETHERSON DA COSTA BARBOSA, 

WELLINGTON JUNIOR DOS SANTOS FERREIRA, MARCELO HENRIQUE 

MACHADO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, HELIO BRUNO CALDEIRA - OAB:16707/MT, 

LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 354120 Nr: 15736-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILTO PAULO ALENCASTRO, GENILTON 

SILVA BATISTA, THIAGO JUNIOR DA SILVA DE MIRANDA, WELTON 

VICTOR RAMOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JONAS CANDIDO DA SILVA 

- OAB:16552/MT, MARCO ANTONIO MAGALHÃES DOS SANTOS - 

OAB:12550/MT, MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - OAB:21538/0

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS, 

NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107003 Nr: 11463-83.2007.811.0042

 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): ZILDA FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:23231, ROMILDO SOUZA GROTA - 

OAB:4333-B

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ZILDA FERREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

98111655134, Rg: 1.051.637, Filiação: Antônio Ferreira dos Santos e 

Josephina dos Santos, data de nascimento: 13/06/1966, brasileiro(a), 

Telefone 9206-1711. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da ré ZILDA FERREIRA DOS SANTOS, 

para comparecimento a audiência de instrução, interrogatório e julgamento, 

que se realizará no dia 05/10/2018, às 13:50 horas.

Resumo da Inicial: "(...) Assim agindo, ZILDA FERREIRA DOS SANTOS 

violou a norma do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 (...)"

Despacho/Decisão: RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo “Parquet” contra 

a denunciada. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/10/2018, às 13:50 horas, para colher, tão somente, o interrogatório da 

acusada.Cite-se, POR EDITAL, a acusada 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.

Advertência: 1- O não-comparecimento do(a, s) ré(u, s) à audiência de 

interrogatório, sem motivo justificado, acarretar-lhe(s)-á a decretação da 

REVELIA e conseqüentes efeitos legais; 2- Comparecendo 

desacompanhado(a, s) de advogado, será(ão) o(a, s) ré(u, s) assistido(a, 

s) pelo(a) Defensor(a) Público(a) ou Dativo(a) a ser designado pelo juízo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 535714 Nr: 27353-76.2018.811.0042

 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): WEVERTON DE LIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 Vistos etc.

Embora o réu discorde dos termos da denúncia, entendo que a dinâmica 

do evento descrito nela precisa ser melhor esclarecida, não emergindo, 

nesta fase preambular, a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal 

na conduta do denunciado e, tampouco, a ocorrência das hipóteses do 

art. 397, do CPP, prevalecendo, assim, neste momento, o princípio do “in 
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dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo “Parquet” contra o denunciado.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18/10/2018, às 

14:00 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Cite-se o acusado dos termos da ação e intime-se da data do 

interrogatório.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes e o advogado 

constituído do réu, sendo este, pelo DJE. Notifique-se o Ministério Público.

Requisite-se a apresentação do acusado neste Juízo, para o ato.

Procedam-se as devidas solicitações e comunicações, consoante 

previsão do artigo 1.373, incisos II e III, da CNGC/MT, parte judicial.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 511266 Nr: 3959-40.2018.811.0042

 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): ANDRE WILLIAN NUNES GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURI GUIMARAES DE JESUS 

- OAB:6.595

 Vistos, etc.

Em análise aos autos, verifico que consta na sentença de fls. 195/202, um 

erro material na parte final de decisão, uma vez que consoante se 

observa do penúltimo parágrafo da fl. 202, foi determinado que o acusado 

permanecesse preso em prisão domiciliar o processo e julgamento de 

eventual recurso, ocorre que o sentenciado não encontra-se em prisão 

domiciliar, mas sim segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Por isso, diante do do equívoco, CORRIJO o erro material constante na 

sentença prolatada nos autos às fls. 195/202, de modo que, onde se lê “o 

condenado aguardará preso em Prisão Domiciliar o processo e julgamento 

de eventual recurso”, LEIA-SE “o condenado aguardará preso o processo 

e julgamento de eventual recurso” – fl. 202.

No mais, desconsidere-se ainda o segundo parágrafo da fl. 202/verso, o 

qual diz: “Considerando que o condenado aguardará em liberdade o 

processo e julgamento de eventual recurso, DEIXO de determinar a 

expedição de guia de execução provisória , nos termos do que dispõe o 

artigo 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ”, uma vez que o acusado 

aguardará segregado, devendo portanto, ser expedida guia de execução 

provisória, nos termos do artigo 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ.

As providências necessárias. Cumpra-se.

Cumpra-se a sentença prolatada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 518221 Nr: 10408-14.2018.811.0042

 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): HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778

 Vistos, etc.

Em análise aos autos, verifico que consta na sentença de fls. 265/270, um 

erro material na parte final de decisão, uma vez que consoante se 

observa do quarto e sexto parágrafo da fl. 270/verso, foi determinado o 

seguinte: “Considerando que o acusado aguardará em liberdade o 

processo e julgamento de eventual recurso, DEIXO de determinar a 

expedição de guia de execução provisória, nos termos do que dispõe o 

artigo 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ.”

Ocorre que o sentenciado foi condenado a ao cumprimento de sete anos 

de reclusão e fixado o regime FECHADO para cumprimento de pena, em 

razão da quantidade de entorpecente apreendido, conforme devidamente 

fundamentado na sentença.

Por isso, diante do equívoco, CORRIJO o erro material para tornar sem 

efeito o quarto e sexto parágrafo fl. 270/verso da sentença e para que se 

cumpra o determinado no primeiro paragrafo da referida folha, que o qual 

dispõe que: “Por se tratar de processo que o condenado aguardará preso 

durante o processo e julgamento de eventual recurso e o seu regime inicial 

foi fixado no fechado, nos termos do artigo 8ª da resolução nº 113/2010 

do CNJ, DETERMINO a expedição de Guia de Execução Provisória”.

 As providências necessárias. Cumpra-se.

Cumpra-se a sentença prolatada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 521158 Nr: 13195-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NILVA DE FRANÇA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO(A) DE POLICIA DA DELEGACIA 

ESP. DE REPRESSÃO A ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Os autos me vieram conclusos para apreciar o pedido de fl. 33, onde a 

requerente pugna para que seja nomeada como depositária do veículo 

apreendido.

Pois bem.

Em análise aos autos, verifico que à fl. 31 este juízo indeferiu o pedido de 

restituição aforado pela autora em 08/07/2018.

Porém, vejo que, diante de sua irresignação, a autora, ao invés de 

recorrer da mencionada decisão, utilizou essa manobra processual para 

conseguir seu intento.

À vista disso, sem maiores delongas e por ausência de fundamentação 

legal, MANTENHO na íntegra a decisão de fl. 31 e, por consequência, 

INDEFIRO o pedido de fl. 33.

 No mais, cumpra-se a parte final da decisão de fl. 31.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 524115 Nr: 16118-15.2018.811.0042

 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): LEANDRO OLIVEIRA LELIS DOS SANTOS, 

EDNEIA CAETANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia da ré Edneia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 533036 Nr: 24741-68.2018.811.0042

 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): WELLINGTON LUIZ ALVES DE CAMPOS, 

KEVILYN SALDANHA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 539135 Nr: 30650-91.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DE SOUZA MELO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16.944/B, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, Diego Átila 

Lopes Santos - OAB:OAB/MT 21.614, MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11834

 Vistos.

Designo o dia 24/11/2018, às 15h10min para realização do ato deprecado.
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Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 501101 Nr: 40106-02.2017.811.0042

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane dos Santos Teles - 

OAB:25283/O, ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - OAB:13674/MT

 Vistos etc.

RECEBO o recurso de apelação interposto de próprio punho pelo réu, em 

seus efeitos legais e jurídicos, por ser tempestivo (certidão de fl. 397).

Considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

aportadas aos autos, encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso para processamento e julgamento do recurso.

Procedam-se as anotações necessárias.

Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 378040 Nr: 19595-85.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO RIBEIRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARICELMA F - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos em correição.

Tendo em vista o teor da certidão de fl. 304, nomeio a Defensora Pública 

que oficia junto a esta Vara Especializada para dar continuidade ao 

patrocínio do denunciado ALBERTO RIBEIRO BARBOSA, devendo, para 

tanto, ser intimada para apresentar defesa preliminar em favor do mesmo.

Às providências.

Expediente necessário.

Cumpra-se.

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

 Vistos.

Ante a manifestação do douto advogado, pelo qual pugna deste ato pela 

dispensa dos demais querelados, então determino que oficie ao juízo 

deprecado solicitando a devolução da missiva expedida, 

independentemente de seu cumprimento.

Dessa forma, dou por encerrada a instrução, devendo o cartório abrir 

vista dos autos primeiramente o querelante para as alegações finais, na 

sequência, deverá tomar a mesma providencia no que diz respeito aos 

querelados.

Após, deve-se se aberto vista doa autos ao ilustre agente ministerial, na 

qualidade de custo legis, para apresentar seu parecer final, quando após 

deve o processo retornar concluso para sentença.

 Saindo as partes presentes ciente deste ato pepcessual.

Cumpra.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 536377 Nr: 28000-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANSSIELY LONGUINI 

CARLOS POSSAMÃE - OAB:19.968 OAB/MT

 .2018 ( Id. 536377 )

Vistos.

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de inquirição de 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO para o dia 24/09/2018, às 13h:45min.

Int. a testemunha, comunicando ao seu chefe de repartição ( CPP, Art. 

221, § 3° ).

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva e a data da 

designação da audiência.

Dê ciência ao representante do M. Público e da Defensoria Pública.

Cumpra.

Cuiabá, 21 de Agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 350975 Nr: 12151-35.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO RODRIGUES DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB/MT 8.150 - OAB:8.150

 Vistos etc....;DETERMINO o cumprimento imediato das seguintes 

providências:a) a intimação das partes (acusação e defesa) sobre o 

resultado da perícia acostada aos autos se ainda não foram cientificadas 

do seu conteúdo, sendo desnecessária a intimação do Ministério Público 

se o laudo pericial instruiu a denúncia ou, da Defesa, se esta retirou os 

autos em carga após a juntada do laudo pericial, devendo ser certificado o 

ocorrido;b) a intimação de eventual terceiro de boa-fé identificado e 

apontado nos autos como proprietário da(s) arma(s) de fogo e/ou 

munição(ões) apreendidas para manifestar o seu interesse na restituição, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias;c) cumpridas as providências 

contidas nos itens anteriores, certifique-se e remetam-se a(s) arma(s), 

acessório(s), ou munição(ões) apreendidos nestes autos ao Comando do 

Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para os fins do 

artigo 25 da Lei nº 10.826/2003.Ressalto, por fim, que a providência 

contida no item “c” (acima) não deverá ser cumprida nas seguintes 

hipóteses:i) quando não houver laudo pericial atestando a potencialidade 

lesiva da(s) arma(s) de fogo e/ou munição(ões) apreendida(s), caso em 

que deverá ser requisitada a urgente realização da perícia à autoridade 

policial competente, com posterior intimação das partes do seu conteúdo, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para a entrega do laudo em 

juízo;ii) quando houver pedido de restituição da(s) arma(s) de fogo e/ou 

munição(ões) pendente de julgamento definitivo.Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Expeça-se o necessário.Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 529179 Nr: 21009-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENINHO FERREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 
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a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, §3º, do 

CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) recurso(s) de apelação da(s) 

parte(s), cumpra-se o disposto no art. 1.010, §§ 1° a 3°, do 

CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Às providências.MURILO MOURA 

MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 528632 Nr: 20468-46.2018.811.0042

 AÇÃO: Habeas Corpus->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NEY RAMÃO BENEDITO DE ALMEIDA, SÉRGIO PEREIRA 

DE SOUZA, EPAMINONDAS ROSA FLUCH JUNIOR, GEOVANI JULIÃO DO 

NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMANDANTE DO 9º COMANDO REGIONAL 

DA PMMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES DOS 

SANTOS - OAB:21071/O, ELISANGELA PERAL DA SILVA - OAB:13404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não se constatando nenhum vício capaz de macular o 

procedimento investigatório atacado, DENEGO A ORDEM vindicada na 

presente ação mandamental.P. R. I. Transitada em julgado esta decisão, 

certifique-se e arquivem-se. Às providências.MURILO MOURA 

MESQUITAJuiz de Direito do Juízo Militar

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 320409 Nr: 20150-10.2011.811.0042

 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): RÔMULO ALVES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

da juntada de Ofício nº 2272/2018 oriundo da Vara Única da Comarca de 

Poconé – MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n. 

4426-95.2017.811.0029 – Cód. 140688) e designada audiência para o dia 

08/10/2018, às 14h45min para INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS Joselito 

Marques do Amaral Filho e Sebastião Eduardo Marçal, para querendo, 

acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505684 Nr: 44699-74.2017.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVAN CARNEIRO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kátia Cristinna Rodrigues - 

OAB:13451, renata moreira de almeida vieira neto debesa - 

OAB:11674/b

 VISTOS ETC.

Analisando os autos, observa-se que a ação penal poderá prescrever em 

7.2.2019, consoante exegese do art. 125, VII, §5°, I do CPM, tendo em 

vista o recebimento da denúncia em 7.2.2017 (fl. 87).

Desta feita, considerando o certificado à fl. 191 e tendo em vista que a 

intenção de colher o depoimento da testemunha Anderson Pereira de 

Amorim poderá atrasar o andamento da ação penal, manifeste-se o 

Ministério Público, no prazo de 5 dias, se persiste o interesse na oitiva 

desta testemunha.

Caso o Ministério Público desista da oitiva, no mesmo prazo assinalado 

parágrafo anterior deverá desde já manifestar nos termos do art. 427 do 

CPPM.

Não havendo interesse do Ministério Público na oitiva da testemunha 

Anderson Pereira de Amorim e na realização de diligências 

complementares, manifeste-se a defesa nos termos do art. 427 do CPPM.

Após, cumprida a fase do art. 427 do CPPM, manifestem-se as partes nos 

termos do art. 428 do CPPM.

Cumpra-se o acima exposto com urgência no ímpeto de se evitar a 

possível prescrição.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156905 Nr: 4253-73.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIZAEL FERREIRA DOS SANTOS, ALONE 

CUNHA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:MT 21.455-A, CARLOS FREDERICK DA S.I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os 

réus CB PM AMIZAEL FERREIRA DOS SANTOS e 3° SGT PM ALONE 

CUNHA DE SOUZA da imputação do crime tipificado no art. 305 do Código 

Penal Militar, o que faço com base no artigo 439, alíneas a (segunda parte) 

e e do Código de Processo Penal Militar.É como voto.”Em seguida, 

concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de Justiça para 

proferir voto por ordem inversa de hierarquia.VOTOEXMO. JUIZ MILITAR 

CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI SILVA.Acompanhou o voto do Juiz de 

Direito, na íntegra.VOTOEXMA. JUÍZA MILITAR CAP PM VANESSA PIRES 

LIMA CARVALHO.Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na 

íntegra.VOTOEXMO. JUIZ MILITAR CAP PM SAULO PELLEGRINI 

MONTEIRO.Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.VOTOEXMO. 

JUIZ MILITAR TEN CEL PM WALDENIR SOARES PARAENSE 

SOBRINHO.Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.Os votos dos 

Membros do Conselho de Justiça foram captados e gravados por meio do 

sistema de gravação audiovisual.EMENTA: Vistos, relatados e discutidos 

os autos em epígrafe, o Conselho Permanente de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, sob a Presidência do MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO 

MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, COMPOSTO AINDA PELOS JUÍZES 

MILITARES TEN CEL PM WALDENIR SOARES PARAENSE SOBRINHO, CAP 

PM SAULO PELLEGRINI MONTEIRO, CAP PM VANESSA PIRES LIMA 

CARVALHO E CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI SILVA, POR UNANIMIDADE, 

REJEITOU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ANTECIPADA SUSCITADA 

PELA DEFESA DO RÉU AMIZAEL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, 

ABSOLVEU OS RÉUS AMIZAEL FERREIRA DOS SANTOS E ALONE 

CUNHA DE SOUZA, NOS TERMOS DO ARTIGO 439, ALÍNEA A (SEGUNDA 

PARTE) E E DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 423307 Nr: 28993-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR ROCHA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA 

JUSTIÇA MILITAR

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

 AUTOS Nº 28993-22.2015.811.0042 - Código: 423307

ESPÉCIE: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

AUTOR(ES): MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): PAULO CESAR ROCHA DE SOUZA

 INTIMANDO: Réu(s): PAULO CESAR ROCHA DE SOUZA, brasileiro, 

nascido em 14/09/1971, natural de Poxoréu/MT, filho de Jacy Rocha de 

Souza e Pedro Ribeiro de Souza, portador do RGPMMT n. 887.994, Lotado 

no 3° BPM - Comando Regional I, Endereço: Local Incerto e Não Sabido.
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FINALIDADE: Citação do denunciado, PAULO CESAR ROCHA DE SOUZA, 

acima qualificado, dos termos da denúncia abaixo transcrita de forma 

resumida, ficando ainda intimado para constituir advogado nos autos, sob 

pena de não o fazendo ser-lhe nomeada a Defensoria Pública para 

patrocinar sua defesa.

 ADVERTÊNCIA: Art. 292 do CPPM – “O processo seguirá à revelia do 

acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do 

processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.”

 RESUMO DA INICIAL: “Conforme restou apurado, no dia 04 de julho de 

2015, quando devidamente escalado no 2° turno (das 19:00 às 07:00 

horas) na Permanência da Sede do 3° BPM – Comando Regional 1, nesta 

Capital, o denunciado 3° SGT PM ROCHA SOUZA, solicitou ao Oficial de 

Área o Asp OF PM Atílio Neto da Silva autorização para se deslocar até a 

cidade de Barra do Garças/MT, alegando que sua genitora estaria 

internada em uma instituição hospitalar daquela cidade (...) Ante o 

exposto, o Ministério Público denuncia o 3° SGT PM RR PAULO CÉSAR 

ROCHA DE SOUZA pela prática do crime previsto no art. 195 do Código 

Penal Militar (...)”;

 DECISÃO/DESPACHO: “(...) Tendo em vista que o réu está lugar incerto e 

não sabido, com fulcro no art. 277, V, d, do CPPM, DETERMINO que a sua 

citação seja feita por edital, com prazo de 20 dias. Observem-se 

estritamente os requisitos dos arts. 278, 286, §1° do CPPM. Conste a 

advertência ao acusado de que deverá indicar defensor constituído ou 

manifestar o desejo de ser assistido pela Defensoria Pública, devendo a 

Gestora Judicial ao lavrar a certidão de citação, sempre que possível, 

indicar os motivos pelos quais o acusado não tenciona contratar defensor. 

Conste também a advertência de revelia do art. 292 do CPPM (...)”.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thais Matsuoka da Silva 

Ratis, digitei.

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2018.

Thais Matsuoka da Silva Ratis

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 101841 Nr: 3644-61.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CORREIA DA SILVA, ROBERTO 

CARLOS CESÁRIO, ATÍLIO SOARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 VISTOS ETC.

Publicada em sessão. Os presentes saem intimados.

Intime-se o réu Atílio por edital.

 Transitada em julgado, certifique-se e procedam-se às comunicações e 

baixas necessárias.

Após arquivem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 156905 Nr: 4253-73.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIZAEL FERREIRA DOS SANTOS, ALONE 

CUNHA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO PEREIRA DE ABREU - 

OAB:MT 21.455-A, CARLOS FREDERICK DA S.I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A

 “VISTOS ETC.

Publicada em sessão. Os presentes saem intimados.

Transitada em julgado, certifique-se e procedam-se às comunicações e 

baixas necessárias.

Após arquivem-se.

Às providências.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 101841 Nr: 3644-61.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS CORREIA DA SILVA, ROBERTO 

CARLOS CESÁRIO, ATÍLIO SOARES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DEIZIANE PADILHA DA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 “VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra os policiais militares ELIAS CORREIA DA SILVA, 

ROBERTO CARLOS CESÁRIO e ATÍLIO SOARES SOUZA, dando-os como 

incursos nas penas dos artigos 319, 303 e 305, c/c artigo 79, na forma do 

art. 53, todos do Código Penal Militar.

 Conforme a denúncia (fls. 8/12), no dia 12.12.2006, por volta das 

20h15min, no município de Porto dos Gaúchos/MT, os denunciados 

exigiram para si vantagem indevida, consistente no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), das vítimas Aurélia Priscila Rezer Teodoro Koblits, Clécio 

Teodoro Klobits, Giovani Claiton Rezer, Edson Rocha da Silva e Dilmar 

Rezer, para não efetuar prisão em flagrante dos três últimos ofendidos por 

porte ilegal de arma de fogo, bem como deixaram de praticar ato de ofício 

para satisfazer interesse pessoal, se apropriando de bens móveis (três 

armas) de que tinham a posse em razão do cargo.

Segundo a exordial acusatória, na data mencionada, os denunciados Elias 

e Roberto foram chamados para se deslocarem até a residência da vítima 

Clécio Teodoro Klobits, onde esta se encontrava embriagada, agredindo 

verbalmente os demais ofendidos.

De acordo com a denúncia, no momento em que a vítima Clécio Teodoro 

Klobits era conduzida, declarou aos acusados Elias e Roberto que havia 

sido ameaçada de morte pelos ofendidos Giovane, Edson e Dilmar, 

afirmando que estes possuíam, em suas residências, armas de fogo.

Extrai-se da inicial que os denunciados Elias e Roberto voltaram à casa da 

vítima Clécio, onde se encontravam os demais ofendidos e, de lá, se 

deslocaram até a residência da vítima Dilmar Rezer, onde apreenderam 3 

(três) armas de fogo.

Consta da denúncia que uma quarta arma foi localizada no interior do 

veículo do ofendido Dilmar Rezer, a qual tinha sido ali depositada pela 

vítima Aurélia Priscila.

 Segundo a exordial, ao invés dos denunciados Elias e Roberto 

encaminharem as vítimas e as armas apreendidas para a Delegacia de 

Polícia Civil, encaminharam os ofendidos e o armamento ao Núcleo da 

Polícia Militar de Porto dos Gaúchos/MT, onde se encontrava o denunciado 

Atílio Soares Souza, que exercia a função de Comandande da unidade.

Ressoa da inicial que o acusado Atílio encaminhou os detidos até a sua 

sala e, em dado momento, o denunciado Roberto, reservadamente, 

orientou a vítima Giovane a contratar um advogado para conversar com o 

Comandante e firmar eventual “acerto”, o que foi feito, tendo sido 

contratado o Dr. Valdecir.

Conforme a denúncia, ao invés de resguardar os direitos de seus clientes, 

o advogado usou de expedientes escusos para pleitear a liberdade das 

vítimas e, após conversas com o denunciado Atílio, que inicialmente exigiu 

a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a liberação de todos os 

ofendidos, restou acordado que os ofendidos pagariam a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) e seriam liberadas sem as armas apreendidas, 

bem como que seria lavrado um boletim de ocorrência de natureza 

“outras”.

Extrai-se da inicial que no dia 11.12.2006, foi pago aos denunciados o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por meio do Dr. Valdecir, e a 

importância remanescente foi parcelada em cinco cheques de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais).

Consta que os extratos bancários das vítimas demonstram que foram 

efetivados diversos saques na data acima mencionada e que os cheques 

emitidos para o pagamento da vantagem indevida foram compensados, 

sendo possível visualizar no verso de alguns deles o nome dos 

denunciados Atílio Soares Souza e Elias Correia da Silva (fls. 56/67).

De acordo com a denúncia, após o pagamento do dinheiro exigido, o 
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acusado Atílio procurou as vítimas para devolver uma das armas 

apreendidas, sem funcionamento, a qual era considerada herança de 

família, segundo os ofendidos.

 A denúncia foi recebida em 21.7.2008, sendo determinado o 

processamento da ação penal perante o Conselho Permanente de Justiça 

(fls. 164/165).

 Os réus foram devidamente citados (fl. 210).

Em sessão realizada no dia 17.8.2009, os réus Elias Correia da Silva e 

Roberto Carlos Cesário foram interrogados (fls. 213/219).

Às fls. 318/321, foi indeferido o pleito de instauração de incidente de 

insanidade mental formulado pela defesa do réu Atílio Soares Souza, 

sendo ele interrogado. Na ocasião, foi inquirida a testemunha CEL PM 

Leovaldo Emanoel Sales da Silva.

Durante a instrução processual, foram inquiridas ainda as testemunhas 

Djaime Jesus de Oliveira (carta precatória de fl. 363), MAJ PM Murilo 

Franco de Miranda (fls. 378/382), Giovane Claiton Rezer e Aurélia Priscila 

Rezer Teodoro Koblits (carta precatória de fls. 395/401).

Em decisão proferida no dia 02.10.2017, foi extinta a punibilidade dos réus 

Elias Correia da Silva, Roberto Carlos Cesário e Atílio Soares Souza 

quanto ao crime previsto no artigo 319 do Código Penal Militar, em face da 

prescrição (fl. 367).

Manifestações do Ministério Público e das defesas na fase do artigo 427 

do CPPM às fls. 384, 388 e 403.

O pedido de diligência formulado pela defesa do réu Elias Correia da Silva 

à fl. 387 foi indeferido, conforme fl. 391.

Em sede de alegações escritas (fls. 405/412), o Parquet pugnou pela 

procedência da denúncia, requerendo a condenação dos denunciados 

pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 305, c/c artigo 70, 

inciso II, alínea “l”, todos do Código Penal Militar.

Os réus Roberto Carlos Cesário e Atílio Soares Souza, por meio da 

Defensoria Pública, apresentaram os memoriais escritos às fls. 429/434 e 

436/440, respectivamente, pleiteando, preliminarmente, pelo 

reconhecimento da prescrição virtual. No mérito, requereram a absolvição, 

tendo o acusado Roberto solicitado a aplicação da atenuante prevista no 

art. 72, inciso II, do CPM e o réu Atílio a fixação da pena-base no mínimo 

legal.

O acusado Elias Correia da Silva, por sua vez, por meio de advogado 

constituído, requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição 

virtual e, no mérito, a sua absolvição (fls. 443/454).

À fl. 488, foi designada a presente sessão de julgamento.

Nesta sessão, foi decretada a revelia do réu Atílio. O Ministério Público e 

as defesas ratificaram as alegações finais escritas.

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, não merece acolhimento a preliminar de reconhecimento da 

prescrição virtual suscitada pelas defesas dos réus, pois as 

circunstâncias narradas nos autos não permitem avaliar se a pena a ser 

aplicada aos acusados em eventual condenação estaria abarcada pelo 

instituto da prescrição em perspectiva, especialmente porque a análise 

das circunstâncias judiciais deve ser realizada em momento oportuno, com 

a avaliação exaustiva dos elementos e a prolação da sentença.

Diante do exposto, AFASTO a alegação de prescrição antecipada.

No que tange ao mérito, compulsando os autos, constata-se que a 

materialidade da conduta criminosa está satisfatoriamente comprovada por 

meio da portaria de fl. 20, boletim de ocorrência de fl. 55, extratos 

bancários de fls. 56/58, microfilmagens dos cheques de fls. 59/67, bem 

como pelas declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas durante a 

instrução processual.

Com relação à autoria, os elementos probatórios coligidos aos autos não 

deixam dúvidas acerca da prática do crime de peculato e concussão por 

parte dos acusados, especialmente diante das declarações prestadas em 

Juízo pelas vítimas Giovane Claiton Rezer e Aurélia Priscila Rezer Teodoro 

Koblits e pela testemunha Djaime Jesus de Oliveira.

A testemunha Giovane Claiton Rezer declarou que os policiais militares 

Elias Correia da Silva e Roberto Carlos Cesário foram até a residência da 

família por volta das 22h, pelo fato de seu cunhado Clécio Teodoro Klobits 

estar embriagado e bastante alterado. Pontuou que quando Clécio estava 

sendo levado para o destacamento, delatou aos milicianos que havia 

armas no imóvel, ocasião em que eles retornaram e apreenderam três 

armas no interior da casa e uma dentro de um veículo.

Relatou que os referidos policiais militares encaminharam todas as 

pessoas que se encontravam na residência para a unidade militar, 

orientando que a família contratasse um advogado. Asseverou que o Dr. 

Valdecir assistiu a família e que o acerto foi feito por meio do profissional, 

ressaltando que, inicialmente, o valor exigido foi de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), mas, diante da recusa, foi baixado para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) pagos à vista e o restante 

parcelado em quatro cheques de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 

reais).

Ponderou que o dinheiro e os cheques foram entregues ao advogado, que 

se incumbiu de repassar a importância aos acusados, sendo esta uma 

exigência feita por eles.

 Aduziu, ainda, que apenas uma arma, que era herança de família e 

possuía o devido registro, foi devolvida.

A testemunha Aurélia Priscila Rezer Teodoro Koblits declarou que estavam 

em uma festa familiar quando seu esposo Clécio Teodoro Klobits e seu 

irmão Giovane Claiton Rezer brigaram, aduzindo que eles fizeram 

denúncias recíprocas acerca do porte ilegal de arma de fogo, tendo um 

dos policiais militares adentrado no imóvel e apreendido as armas, que 

foram levadas para o destacamento.

Verberou que o advogado entabulou o acordo diretamente com os 

denunciados, sem a interferência da família, que somente aquiescia ou 

não com o valor solicitado.

 A testemunha afirmou não saber precisar com qual dos denunciados o 

advogado travava a negociação, pois os integrantes da família, à exceção 

de seu esposo Clécio, que estava trancado em um quarto do batalhão, 

estavam na área externa do destacamento e os milicianos em seu interior, 

juntamente com o advogado. Relatou que um dos soldados (Elias ou 

Roberto), ora ficava na área externa, com os familiares, ora no interior da 

unidade militar.

Por fim, alegou que foi acordado com os denunciados o pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo uma parte em espécie 

e a outra em cheques, para que ninguém soubesse do caso.

Desse modo, não obstante os acusados Elias Correia da Silva e Roberto 

Carlos Cesário terem afirmado em Juízo que não apreenderam armas na 

residência da família, os seus depoimentos são dissonantes das 

declarações prestadas pelas vítimas, que afirmaram categoricamente que 

eles levaram para o destacamento quatro armas de fogo, tendo uma delas 

sido, inclusive, devolvida pelo denunciado Atílio Soares Souza.

Ademais, as afirmações dos réus Elias Correia da Silva e Roberto Carlos 

Cesário de que não permaneceram na unidade militar durante a espúria 

negociata travada com o advogado não encontram guarida nos elementos 

coligidos aos autos, na medida em que as vítimas Giovane Claiton Rezer e 

Aurélia Priscila Rezer Teodoro Koblits relataram que ambos os acusados 

estavam no destacamento durante a negociação, além do réu CB PM Atílio 

Soares Souza ter declarado que não ficou sozinho com as vítimas no 

Núcleo da Polícia Militar.

Frise-se que o réu Atílio Soares Souza, em seu interrogatório, declarou 

que enquanto elaborava o boletim de ocorrência, os acusados Elias e 

Roberto permaneceram no quartel, tendo os liberado para as rondas 

somente após o término do registro, determinando que eles levassem o 

documento até a Delegacia de Polícia, o que corrobora a afirmação de que 

todos os acusados estavam no destacamento no momento em que se 

registrava a ocorrência e ocorria os crimes tratados neste feito.

De outra feita, em que pese o réu Atílio Soares Souza negar os crimes a si 

atribuídos, aduzindo se tratar de uma trama travada pelo comandante 

anterior da unidade, o contexto probatório acostado aos autos e as 

contradições apresentadas em seu depoimento fragilizam a negativa 

apresentada, que se encontra isolada neste feito.

Com efeito, o depoimento prestado em Juízo pelo acusado Atílio diverge 

das afirmações dos demais acusados, na medida em que estes negaram 

ter apreendido qualquer arma, enquanto aquele afirmou que entregou à 

família uma arma de fogo apreendida na ocorrência, deixando de 

registrá-la no boletim de ocorrência em virtude da espingarda possuir 

registro.

Ademais, a despeito dos acusados negarem a exigência da vantagem 

indevida, os extratos bancários acostados às fls. 56/58 demonstram que 

as vítimas efetuaram diversos saques em dinheiro para realizar o 

pagamento da propina exigida, que ficou acordado para o dia 11.12.2006, 

conforme declarações dos ofendidos, bem como que os cheques emitidos 

foram compensados.

Outrossim, nas microfilmagens dos cheques emitidos para o pagamento da 

vantagem indevida, acostadas às fls. 59/67, verifica-se no verso de 

algumas das ordem de pagamento o nome dos réus Atílio Soares Souza e 
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Elias Correa da Silva.

Impende consignar que a testemunha Djaime Jesus de Oliveira relatou em 

Juízo que recebeu em seu estabelecimento comercial um dos cheques 

emitidos pela vítima Dilmar Rezer, aduzindo que o cheque foi utilizado por 

um familiar do acusado Atílio Soares Souza para pagamento de uma conta.

Registre-se que as versões apresentadas pelas vítimas Edson Rocha da 

Silva, Dilmar Rezer e Clécio Teodoro Klobits, inquiridas apenas na fase 

inquisitorial, corroboram as declarações prestadas pelos ofendidos e 

testemunhas ouvidas em Juízo, na medida em que estas ratificam aqueles 

depoimentos, inferindo-se, dessa forma, que os acusados se apropriaram 

das armas apreendidas durante a diligência e desviaram-nas em proveito 

próprio, bem como exigiram, no exercício de suas funções, o pagamento 

de soma em dinheiro para deixarem de efetuar a prisão em flagrante das 

vítimas por porte ilegal de arma de fogo, condutas que se subsomem aos 

tipos penais descritos nos artigos 303 e 305, respectivamente.

Assim sendo, amplamente demonstradas a materialidade e a autoria 

delitiva, os réus devem ser condenados pela prática dos crimes de 

peculato, disposto no artigo 303 do CPM e concussão, previsto no artigo 

305 do mesmo Códex.

DISPOSITIVO

Desta forma, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência, 

CONDENO os réus ELIAS CORREIA DA SILVA, ROBERTO CARLOS 

CESÁRIO e ATÍLIO SOARES SOUZA, qualificados nos autos, nas penas 

dos artigos 303 e 305, ambos do Código Penal Militar.

 Em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, 

passo à dosimetria, nos moldes preconizados pelo art. 69 do Código Penal 

Militar.

DA APLICAÇÃO DA PENA

RÉU ELIAS CORREIA DA SILVA

Do crime previsto no artigo 303 do Código Penal Militar

A pena prevista para o crime do artigo 303 do Código Penal Militar é de 

reclusão, de 03 (três) a 15 (quinze) anos.

 Analisando as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar, 

constata-se a gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se 

verificam elementos para avaliar a personalidade do réu. As 

consequências do delito e extensão do dano não transcendem o resultado 

típico. Os meios empregados e o modo de execução do crime não devem 

ser valorados negativamente. Os motivos do crime também não pesam em 

desfavor do réu. O réu não ostenta antecedentes criminais.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

03 (três) anos de reclusão.

Verifica-se presente a circunstância agravante disposta no artigo 70, 

inciso II, alínea l, do Código Penal Militar, já que o réu estava em serviço, 

razão pela qual, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), conforme art. 

73 do referido Código, alcançando o patamar de 03 (três) anos, 07 (sete) 

meses e 06 (seis) dias de reclusão, pena que torno definitiva para este 

crime, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou 

agravantes, causas de aumento ou diminuição.

Do crime previsto no artigo 305 do Código Penal Militar

A pena prevista para o crime do artigo 305 do Código Penal Militar é de 

reclusão, de 02 (dois) a 08 (oito) anos.

 A gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se verificam 

elementos para avaliar a personalidade do réu. As consequências do 

delito e extensão do dano transcendem o resultado típico, na medida em 

que a vítima (Família Rezer) suportou prejuízo de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Os meios empregados e o modo de execução do crime não devem 

ser valorados negativamente. Os motivos do crime estão ligados à 

intenção de obter lucro fácil e rápido. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Verifica-se presente a circunstância agravante disposta no artigo 70, 

inciso II, alínea l, do Código Penal Militar, já que o réu estava em serviço, 

razão pela qual, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), conforme art. 

73 do referido Código, alcançando o patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) 

meses e 12 (doze) dias de reclusão, pena que torno definitiva para este 

crime, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou 

agravantes, causas de aumento ou diminuição.

Em razão do concurso material (art. 79, CPM), as penas devem ser 

somadas, totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, ao acusado 

Elias Correia da Silva, em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) 

dias de reclusão.

A pena será cumprida no regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, alínea 

b, do Código Penal, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 3º, alínea 

a, do Código de Processo Penal Militar.

RÉU ROBERTO CARLOS CESÁRIO

Do crime previsto no artigo 303 do Código Penal Militar

A gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se verificam 

elementos para avaliar a personalidade do réu. As consequências do 

delito e extensão do dano não transcendem o resultado típico. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente. Os motivos do crime também não pesam em desfavor do 

réu. O réu não ostenta antecedentes criminais.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

03 (três) anos de reclusão.

Consigno que referências elogiosas, de per se, não configuram a 

atenuante do comportamento meritório estabelecida no inciso II do artigo 72 

do CPM. Neste sentido é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. RECEPTAÇÃO 

DOLOSA. OMISSÃO. ATENUANTES DE COMPORTAMENTO MERITÓRIO E 

DE REPARAÇÃO DO DANO ANTES DO JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE. 

1. Para se beneficiar da atenuante de comportamento meritório na 

dosimetria da pena, é necessário que o acusado tenha realizado condutas 

excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo 

suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas 

por participação em atividades rotineiras da caserna. 2. Inaplicável a 

atenuante de reparação do dano antes do julgamento, quando terceiros, 

sem o consentimento prévio do acusado, restituem a coisa subtraída ao 

verdadeiro dono. Embargos acolhidos parcialmente. Decisão unânime”. 

(STM - Emb. Decl. 0000008-61.2009.7.03.0203 – DF, Rel. Artur Vidigal de 

Oliveira, Julgado em 13.06.2012, Publicado em 24.08.2012). (g.n.)

Verifica-se presente a circunstância agravante disposta no artigo 70, 

inciso II, alínea l, do Código Penal Militar, já que o réu estava em serviço, 

razão pela qual, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), conforme art. 

73 do referido Código, alcançando o patamar de 03 (três) anos, 07 (sete) 

meses e 06 (seis) dias de reclusão, pena que torno definitiva para este 

crime, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou 

agravantes, causas de aumento ou diminuição.

Do crime previsto no artigo 305 do Código Penal Militar

A gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se verificam 

elementos para avaliar a personalidade do réu. As consequências do 

delito e extensão do dano transcendem o resultado típico, na medida em 

que a vítima (Família Rezer) suportou prejuízo de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Os meios empregados e o modo de execução do crime não devem 

ser valorados negativamente. Os motivos do crime estão ligados à 

intenção de obter lucro fácil e rápido. O réu não ostenta antecedentes 

criminais.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Conforme explanado na dosimetria referente ao crime do artigo 303 do 

CPM, não se aplica a atenuante do comportamento meritório estabelecida 

no inciso II do artigo 72 do CPM.

 Verifica-se presente a circunstância agravante disposta no artigo 70, 

inciso II, alínea l, do Código Penal Militar, já que o réu estava em serviço, 

razão pela qual, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), conforme art. 

73 do referido Código, alcançando o patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) 

meses e 12 (doze) dias de reclusão, pena que torno definitiva para este 

crime, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou 

agravantes, causas de aumento ou diminuição.

Em razão do concurso material (art. 79, CPM), as penas devem ser 

somadas, totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, ao acusado 

Roberto Carlos Cesário, em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) 

dias de reclusão.

A pena será cumprida no regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, alínea 

b, do Código Penal, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 3º, alínea 

a, do Código de Processo Penal Militar.

RÉU ATÍLIO SOARES SOUZA

Do crime previsto no artigo 303 do Código Penal Militar

A gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se verificam 

elementos para avaliar a personalidade do réu. As consequências do 

delito e extensão do dano não transcendem o resultado típico. Os meios 

empregados e o modo de execução do crime não devem ser valorados 

negativamente. Os motivos do crime também não pesam em desfavor do 

réu. Os antecedentes (fls. 188/190) não podem ser utilizados para 
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exasperar a pena, conforme preconiza a súmula 444 do STJ.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

03 (três) anos de reclusão.

Verifica-se presente a circunstância agravante disposta no artigo 70, 

inciso II, alínea l, do Código Penal Militar, já que o réu estava em serviço, 

razão pela qual, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), conforme art. 

73 do referido Código, alcançando o patamar de 03 (três) anos, 07 (sete) 

meses e 06 (seis) dias de reclusão, pena que torno definitiva para este 

crime, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou 

agravantes, causas de aumento ou diminuição.

Do crime previsto no artigo 305 do Código Penal Militar

A gravidade do delito é ínsita à tipificação penal. Não se verificam 

elementos para avaliar a personalidade do réu. As consequências do 

delito e extensão do dano transcendem o resultado típico, na medida em 

que a vítima (Família Rezer) suportou prejuízo de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Os meios empregados e o modo de execução do crime não devem 

ser valorados negativamente. Os motivos do crime estão ligados à 

intenção de obter lucro fácil e rápido. Os antecedentes (fls. 188/190) não 

podem ser utilizados para exasperar a pena, conforme preconiza a 

súmula 444 do STJ.

Diante das circunstâncias judiciais analisadas é que fixo a pena-base em 

02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Verifica-se presente a circunstância agravante disposta no artigo 70, 

inciso II, alínea l, do Código Penal Militar, já que o réu estava em serviço, 

razão pela qual, aumento a pena-base em 1/5 (um quinto), conforme art. 

73 do referido Código, alcançando o patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) 

meses e 12 (doze) dias de reclusão, pena que torno definitiva para este 

crime, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes ou 

agravantes, causas de aumento ou diminuição.

Em razão do concurso material (art. 79, CPM), as penas devem ser 

somadas, totalizando, portanto, a pena definitivamente fixada, ao acusado 

Atílio Soares Souza, em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) 

dias de reclusão.

A pena será cumprida no regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, alínea 

b, do Código Penal, aplicado subsidiariamente, nos termos do art. 3º, alínea 

a, do Código de Processo Penal Militar.

Concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Condeno os acusados ao pagamento de custas e despesas processuais.

Transitada em julgado, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, inciso III CF/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação Estadual e Federal;

c) expeça-se guia de execução penal definitiva, nos termos do CNGC;

d) conforme art. 125, § 4º da Constituição da República, encaminhe-se 

cópia dos autos ao Procurador-Geral de Justiça informando acerca da 

condenação dos réus, para fins do art. 102 do CPM.

Às providências.

É como voto.”

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de 

Justiça para proferir voto por ordem inversa de hierarquia.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI SILVA.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMA. JUÍZA MILITAR CAP PM VANESSA PIRES LIMA CARVALHO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM SAULO PELLEGRINI MONTEIRO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR TEN CEL PM WALDENIR SOARES PARAENSE 

SOBRINHO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

Os votos dos Membros do Conselho de Justiça foram captados e 

gravados por meio do sistema de gravação audiovisual.

EMENTA: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o Conselho 

Permanente de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do 

MM. JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR MURILO MOURA MESQUITA, 

COMPOSTO AINDA PELOS JUÍZES MILITARES TEN CEL PM WALDENIR 

SOARES PARAENSE SOBRINHO, CAP PM SAULO PELLEGRINI MONTEIRO, 

CAP PM VANESSA PIRES LIMA CARVALHO E CAP PM DIEGO JOHN 

GUINDANI SILVA, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E 

PRESCRIÇÃO ATENCIPADA SUSCITADA PELAS DEFESAS. NO MÉRITO, 

POR UNANIMIDADE, CONDENOU OS RÉUS ELIAS CORREIA DA SILVA, 

ROBERTO CARLOS CESÁRIO E ATÍLIO SOARES SOUZA, à pena privativa 

de liberdade de 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de 

reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 303 e 305 do 

Código Penal Militar, a ser cumprida em regime semiaberto.

 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

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de seu 

advogado, para ciência da expedição de Carta Precatória para o Juízo da 

Comarca de Rondonópolis - MT, para inquirição da Testemunha arrolada 

na Denúncia, ROSANA DE OLIVEIRA ZACCARO, bem como para no prazo 

legal, querendo, apresentar QUESITOS visando instruir a aludida 

deprecata.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 310795 Nr: 8897-25.2011.811.0042

 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): HÉLIO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 89, §5°, da Lei n° 9.099/95, em 

consonância com o parecer do Ministério Público, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do policial militar SD PM HÉLIO ROCHA DA SILVA, 

qualificado nos autos, tendo em vista a expiração do prazo sem 

revogação da suspensão condicional do processo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas, anotações e comunicações necessárias. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 310795 Nr: 8897-25.2011.811.0042

 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): HÉLIO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Reitere-se o ofício de fl. 301.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 310795 Nr: 8897-25.2011.811.0042

 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): HÉLIO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que em Sessão realizada 

no dia 19 de maio de 2015, foi concedida ao Acusado SD PM Hélio Rocha 

da Silva, o beneficio da Suspensão condicional do processo, conforme se 
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denota às fls. 216/219.

Constata-se que na decisão de fls. 235/236, foram trocados os nomes 

dos réus, declarando extinta a punibilidade do Acusado Hélio Rocha da 

Silva, ante o reconhecimento da prescrição em perspectiva, e 

determinando aguardar o cumprimento das condições impostas ao 

Acusado Leandro José dos Santos.

Assim, por se tratar de erro material, retifico a sentença de fls. 235/236 

que declarou extinta a punibilidade, tornando seus efeitos apenas ao 

Acusado LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS, por tratar-se puramente de erro 

material que, por um equívoco, foram trocados os nomes dos Acusados.

Quanto ao Acusado Hélio, oficie-se sobre informações do cumprimento 

das condições impostas quando do benefício da suspensão condicional.

Aguarde-se o cumprimento, após concluso.

Cumpra-se.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417809 Nr: 23032-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA, THIAGO 

DA SILVA VALVERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT, SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - 

OAB:17331E

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA, Rg: 

188707, Filiação: Aparecida Herculano de Hungria e Ademar Conceição da 

Silva, data de nascimento: 09/05/1996, brasileiro(a), solteiro(a), estudante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: NO DIA 04 DE ABRIL DE 2015, POR VOLTA DAS 19H30 

MIM. NA RUA CUIABANO, QDA. 01, N. 08, BAIRRO OSMAR CABRAL, 

NESTA CAPITAL, O DENUNCIADO ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA, 

VULGO POPI, COM CLARA INTENÇÃO DE MATAR, AGINDO POR MOTIVO 

TORPE E MEDIANTE DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO 

OFENDIDO, MATARAM A VITIMA JOHNATHAN DOS SANTOS TOMAZIO DE 

MELO, COM O USO DE ARMAS DE FOGO, PROVOCANDO-LHE AS 

LESÕES DESCITAS NO LAUDO PERICIAL DE FLS. 27/53, QUE FORAM A 

CAUSA EFICIENTE DE SUA MORTE. ANTE O EXPOSTO O MINISTERIO 

PUBLICO ESTADUAL, DENUNCIA ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA 

COMO INCRSO NO ARTIGO 121, Z§ 2º, INC. I E IV DO CODIGO PENAL, 

REQUERENDO UE, RECEBIDA E AUTUADA ESTA INICIAL, SEJAM ELES 

CITADOS PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO, PROSSEGINDO O FEITO NOS 

SEUS ULTERIORES ATOS, COM REGULAR INSTRUÇÃO E PRONUNCIA 

PARA, AO FINAL, SER CONDENADO PELO EGREGIO TRIBUNAL DO JURI.

Despacho: Vistos,Compulsando os autos, verifica-se que o acusado 

ALEXSANDER DE HUNGRIA SILVA, se encontra em local incerto e não 

sabido, razão pela qual, nos termos do art. 361 do Código de Processo 

Penal e em consonância com o parecer ministerial, às fl. 262, DETERMINO 

a citação por edital a ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias em 

observância ao que prescreve o art. 365 do mesmo diploma legal. 

Devidamente afixado o edital nos termos do parágrafo único do art. 365 do 

CPP, o acusado terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar 

defesa.Decorrido o prazo e não havendo resposta positiva quanta citação 

do acusado, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público para se 

manifestar no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 532564 Nr: 24304-27.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE ALMEIDA SCOPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:9074/A

 “Vistos, etc.

I – Ante a insistência manifestada pelo Ministério Público (ocorrência 02), 

designo o dia 11 de outubro de 2018, às 16h30 para a realização do ato 

deprecado. Expeça-se o necessário.

 II – Saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 536078 Nr: 27760-82.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FRANCISCO SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILMAN MOURA VARGAS - 

OAB:188443, SUELILOURENÇO ARANTES DE OLIVEIRA - OAB:23.736-B

 Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

20/09/2018 às 16h40min 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): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 330214 Nr: 10407-39.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA, 

JUDSON RODRIGUES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Código: 330214

Vistos, etc.

Designo nova audiência para o dia 26 de Outubro de 2018, às 14 horas, 

para a oitiva da testemunha faltante, caso haja insistência. Na 

oportunidade, serão os réus interrogados.

Antes, contudo, dê-se vistas ao Ministério Público para se manifestar 

quanto à certidão de fl.363.

Dê-se ciência à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 31 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 129300 Nr: 16462-45.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAREIS BARBOSA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 Vistos.

Tempestivo o recurso interposto à fl. 332, conforme certidão de fl. 340, 

recebo-o.

Considerando que as razões recursais acompanharam a interposição do 

recurso (fls. 332, vº/335), abra-se vista ao Ministério Público para 

contrarrazões e, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 469170 Nr: 9062-62.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Gonçalves da 

Conceição - OAB:60332/PR

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, Dra. 

Renata Gonçalves da Conceição OAB/PR 60.332, da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 05/10/2018 às 13h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 536050 Nr: 27727-92.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16631, PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - OAB:21515/O

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, PAULO 

JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB/MT 21.515/O, para que tome ciência da 

decisão proferida às fls. 50/51.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 464012 Nr: 3882-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCFDA, JAV, MVFS, JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14443/MT, DAVID SEABRA JUNIOR - OAB:23097/MT, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878/AC, PABLINE MAYARA B. BELFORT 

MEDEIROS - OAB:23873/MT

 Impulsiono os autos para intimar o advogado DAVID SEABRA JUNIOR, 

OAB 23097/O, para tomar ciência da audiência de instrução e julgamento 

marcada para 18 de setembro de 2018, às 15H00.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 410132 Nr: 14815-68.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VENANCIO DE AMORIM JUNIOR, 

MISAEL MARTINS DA SILVA, ROSIMEIRE DE SOUZA E SILVA KOCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Noberto da Silva - 

OAB:11408, BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA - OAB:19.118, 

DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, DANIELA PAES DE 

BARROS - OAB:8.635, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - OAB:18087/MT, ROMULO 

NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693/MT

 Certifico e dou fé, atendendo as normas a CNGC e ante a determinação 

de fls. 437vº, impulsiono estes autos para intimação dos procuradores da 

defesa apresentarem alegações finais, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 527542 Nr: 31132-44.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARIO CECCARELLI, PAULO CÉSAR 

LEMES, JOELDES LAZZARI LEMES, VALENTINA DE FÁTIMA DRAGONI, 

AROLDO PORTELA DA SILVA, WAGNER FERREIRA DE VASCONCELOS, 

VALDIZAR PAULA DE ANDRADE, FRANCISCO CARLOS DE PINHO, 

ROSAMARIA FERREIRA DE CARVALHO, KAREN RUBIN, ELDO LEITE 

GATTASS ORRO, JOSENILTON MAGALHÃES BEZERRA, SILVIA 

ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS, FABIANO DE FREITAS ALMEIDA, 

EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA, PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

ISABELA KARLA CAMPOS SANTANA, HELIZA ROCHA GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:19193, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11192/MT, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483/O, LEA 

TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12753/MT, MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550/MT, NEYMAR AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3.878 OAB/MT, OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:7035/MT, RICARDO DE FREITAS - OAB:13.505, ROSSELLO 

FRANSOSI - OAB:6222/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4754/MT, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13251

 Nos temos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar os advogados dos 

requeridos, do inteiro teor da decisão de fls. 15.971/15.980vº, cujo 

dispositivo segue adiante transcrito: "PROCESSO DESMEMBRADO. 2. 

DESMEMBRAMENTO do processo com relação aos acusados Ricardo 

Mário Ceccarelli, Paulo Cesar Lemes, Joeldes Lazzari Lemes, Valentina De 

Fátima Dragoni, Aroldo Portela Da Silva, Wagner Ferreira De Vasconcelos, 

Rosamaria Ferreira De Carvalho, Karen Rubin, Francisco Carlos De Pinho, 

Eldo Leite Gatass Orro, Fabiano De Freitas Almeida, Josenilton Magalhães 

Bezerra, Valdizar Paula De Andrade, Silva Rosemary Rocha Da Costa 

Ramos, Evandro Gustavo Pontes Da Silva, Isabela Karla Campos Santana, 

Pedro Pereira De Oliveira, Heliza Rocha Gomes Duarte. 2.1 INTIMAÇÃO, 

para apresentação de RESPOSTA À ACUSAÇÃO, dos advogados 

constituídos pelos acusados Silva Rosemary Rocha Da Costa Ramos, 

Karen Rubin, Francisco Carlos De Pinho, Ricardo Mário Ceccarelli, Pedro 

Pereira De Oliveira, Evandro Gustavo Pontes Da Silva, Isabela Karla 

Campos Santana, Heliza Rocha Gomes Duarte, Paulo Cesar Lemes, 

Rosamaria Ferreira De Carvalho, Joeldes Lazzari Lemes. 2.2 NOMEAÇÃO 

DA DEFENSORIA para assistência jurídica dos acusados Valentina De 

Fátima Dragoni, Eldo Leite Gatass Orro, Aroldo Portela Da Silva, Josenilton 

Magalhães Bezerra e Wagner Ferreira De Vasconcelos. 2.3 CITAÇÃO 

POR EDITAL de Fabiano De Freitas Almeida.

2.4 DEFERIMENTO de vistas dos autos para advogado constituído por 

Valdizar Paula De Andrade e sucessivo prazo para apresentação de 

resposta à acusação. DEFIRO O COMPARTILHAMENTO DE PROVAS a 

expensas do Órgão Interessado, no Processo Disciplinar Administrativo 

nº. 574845/2017/CGE-COR, transferindo o sigilo das informações para os 

autos do processo administrativo. DEFIRO o pedido do advogado de Murilo 

Cesar Leite Gattas Orro (fls.159 Às providências.

 Translade-se a presente decisão para os autos desmembrados, devendo 

a Gestora cumprir a presente decisão nos autos suplementares. 

Cumpra-se."
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 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 527542 Nr: 31132-44.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MARIO CECCARELLI, PAULO CÉSAR 

LEMES, JOELDES LAZZARI LEMES, VALENTINA DE FÁTIMA DRAGONI, 

AROLDO PORTELA DA SILVA, WAGNER FERREIRA DE VASCONCELOS, 

VALDIZAR PAULA DE ANDRADE, FRANCISCO CARLOS DE PINHO, 

ROSAMARIA FERREIRA DE CARVALHO, KAREN RUBIN, ELDO LEITE 

GATTASS ORRO, JOSENILTON MAGALHÃES BEZERRA, SILVIA 

ROSEMARY ROCHA DA COSTA RAMOS, FABIANO DE FREITAS ALMEIDA, 

EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA, PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA, 

ISABELA KARLA CAMPOS SANTANA, HELIZA ROCHA GOMES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, DAVI FERREIRA DE PAULA - OAB:19193, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11192/MT, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10483/O, LEA 

TORQUATO DE ALMEIDA - OAB:12753/MT, MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12550/MT, NEYMAR AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3.878 OAB/MT, OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:7035/MT, RICARDO DE FREITAS - OAB:13.505, ROSSELLO 

FRANSOSI - OAB:6222/MT, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - 

OAB:4754/MT, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13251

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FABIANO DE FREITAS ALMEIDA, Cpf: 

51420937120, Rg: 0732619-0, Filiação: Abigail de Freitas Silva Almeida e 

Luiz Osorio de Almeida, data de nascimento: 03/12/1974, brasileiro(a), 

natural de São Paulo-MT, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público, 

em desfavor de FABIANO DE FREITAS ALMEIDA e outros, contra quem é 

imputada a autoria de 38 (trinta e oito) fatos criminosos, dentre eles 

organização criminosa (art. 2º. caput e §§ 2º. e 4º., II, da Lei 12.850/13), 

falsidade ideológica (art. 299, 1ª. e 2ª. partes, CP), corrução ativa e 

passiva (arts. 317 e 333 do CP), peculato (art. 312 cc 327, § 1º. do CP) e 

Lavagem de Dinheiro (art. 1º., § 4º., da Lei 9.613/98).

Despacho: "Assim, verificando que a inicial acusatória atende ao disposto 

no artigo 41 do Código de Processo Penal, e, ainda, verificando não incidir 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo 

Penal, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público em face de 

PAULO CESAR LEMES, JOELDES LAZZARI LEMES, NILSON DA COSTA E 

FARIA, VALENTINA DE FÁTIMA DRAGONI, EDVALDO DE PAIVA, AROLDO 

PORTELA DA SILVA, SIVALDO ANTONIO DA SILVA, WAGNER FERREIRA 

DE VASCONCELOS, PAULO VITOR BORGES PORTELLA, RICARDO MÁRIO 

CECCARELLI, JEAN ESTEVAN CAMPOS OLIVEIRA, VANESSA ROSIN 

FIGUEIREDO, RODRIGO DE MARCHI, ROSELI DE FÁTIMA MEIRA BARBOSA, 

ROSAMARIA FERREIRA DE CARVALHO, JESUS ONOFRE DA SILVA, 

KAREN RUBIN, FRANCISCO CARLOS DE PINHO, MURILO CÉSAR LEITE 

GATTASS ORRO, ELDO LEITE GATASS ORRO, LUIZ ANTONIO MEDRADO 

QUEIROZ, FABIANO DE FREITAS ALMEIDA, (...), todos ali qualificados, por 

satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e 

materialidade, conforme declarações prestadas na fase inquisitorial por 

testemunhas, além de documentos já acostados aos autos. Citem-se e 

intimem-se os acusados para apresentarem, através de representante 

com capacidade postulatória, resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, conforme determina o artigo 396 de CPP. Por ocasião da intimação, o 

Senhor oficial de justiça deverá indagar dos réus se pretendem constituir 

advogado particular, ou se não têm, eventualmente, condições de fazê-lo. 

Caso digam que não pretendem contratar advogado, ou certificado o 

decurso do prazo sem a apresentação de defesa escrita pelo defensor 

constituído, fica desde já nomeado o Defensor Público que atua neste 

Juízo para proceder-lhes a defesa, o qual deverá ser intimado a 

apresentar resposta à acusação, nos moldes previstos pelo artigo 396 A, 

do CPP. (...). Advirtam-se os acusados que doravante, quaisquer 

mudanças de endereço deverão ser informadas ao Juízo, para fins de 

adequada intimação e comunicação oficial.

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, Valter Oliveira da Mata, 

digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 513569 Nr: 6203-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR TREIB, JOSE MATIAS DO 

NASCIMENTO, PATRIK DE CARLO MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IJAIR VAMERLATTI - OAB:PR 

- 14.928

 Vistos etc.

Diante do relatado acima, redesigno audiência de instrução para o dia 09 

de outubro de 2018, às 15 horas.

Intimem-se as testemunhas, as defesas.

Comunique-se o Juízo Deprecante da designação da audiência.

Saem as partes intimadas desta decisão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 526756 Nr: 18724-16.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODISON ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - OAB:3562, 

VANIA DOS SANTOS - OAB:11332/MT

 Carta Precatória nº 18724-16.2018.0042 – Código 526756

 Despacho->Mero expediente

Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 04/10/2018, às 13:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 15 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 525210 Nr: 17158-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 17158-32.2018.0042 – Código 525210

 Despacho->Mero expediente

Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 04/10/2018, às 14:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva
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 Cod. Proc.: 529493 Nr: 21292-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANSI KURTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 1292-05.2018.0042 – Código 529493

 Despacho->Mero expediente

Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 04/10/2018, às 14:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 14 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029224-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANA BATISTA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1029224-64.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ADRIANA 

BATISTA DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: HELIO ANDRE DO 

NASCIMENTO VISTOS. Cuida-se de “Ação de Divórcio c/c Guarda 

Compartilhada c/c Pensão Alimentícia c/c Tutela Provisória de Urgência” 

proposta por ADRIANA BATISTA DA SILVA NASCIMENTO, em desfavor 

de HÉLIO ANDRÉ DO NASCIMENTO, inicialmente, perante a 2.ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, na qual foi declinada 

a competência para a 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, sendo o processo redistribuído por meio do PJE. 

Acontece que a Medida Protetiva n.º 12895-54.2018.811.0042 (código: 

520834), conexa a presente medida cautelar, tramita de forma física, 

perante o gabinete do Juiz Auxiliar, devendo, portanto, ser aplicado ao 

caso o disposto no “caput” do art. 13 da Resolução n.º 03/2018, que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.ª e 2.ª 

Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que assim 

dispõe: “Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a 

data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º [...]. § 

2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.[...]” Diante disso e considerando que o processo foi remetido 

a este Juízo pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

de Cuiabá, aplico o disposto no § 2.º do precitado artigo, para 

DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

PARA A CORRETA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA FÍSICA, observando-se, 

inclusive, que a medida protetiva conexa tramita perante o gabinete do Juiz 

Auxiliar. Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Jamilson Haddad Campos Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029224-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ADRIANA BATISTA DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO ANDRE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

LUCIANO RODRIGUES DANTAS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1029224-64.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ADRIANA 

BATISTA DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: HELIO ANDRE DO 

NASCIMENTO VISTOS. Cuida-se de “Ação de Divórcio c/c Guarda 

Compartilhada c/c Pensão Alimentícia c/c Tutela Provisória de Urgência” 

proposta por ADRIANA BATISTA DA SILVA NASCIMENTO, em desfavor 

de HÉLIO ANDRÉ DO NASCIMENTO, inicialmente, perante a 2.ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, na qual foi declinada 

a competência para a 1.ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher, sendo o processo redistribuído por meio do PJE. 

Acontece que a Medida Protetiva n.º 12895-54.2018.811.0042 (código: 

520834), conexa a presente medida cautelar, tramita de forma física, 

perante o gabinete do Juiz Auxiliar, devendo, portanto, ser aplicado ao 

caso o disposto no “caput” do art. 13 da Resolução n.º 03/2018, que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.ª e 2.ª 

Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que assim 

dispõe: “Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a 

data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º [...]. § 

2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.[...]” Diante disso e considerando que o processo foi remetido 

a este Juízo pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

de Cuiabá, aplico o disposto no § 2.º do precitado artigo, para 

DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

PARA A CORRETA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA FÍSICA, observando-se, 

inclusive, que a medida protetiva conexa tramita perante o gabinete do Juiz 

Auxiliar. Às providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. 

Cuiabá, 13 de agosto de 2018. Jamilson Haddad Campos Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1019801-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. L. (ADVOGADO(A))

A. K. D. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. L. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1019801-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ANDERSON KURUNCZI DOMINGOS REQUERIDO: BRUNA LEONOR 

BEZERRA VISTOS. Cuida-se de “Cautelar Inominada” proposta por 

ANDERSON KURUNCZI DOMINGOS, em desfavor de BRUNA LEONOR 

BEZERRA, inicialmente, perante a 2.ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá/MT, na qual foi declinada a competência para a 1.ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

sendo o processo redistribuído por meio do PJE. Acontece que a Medida 

Protetiva n.º 15378-57.2018.811.0042 (código: 523370), conexa a 

presente medida cautelar, tramita de forma física, devendo, portanto, ser 

aplicado ao caso o disposto no “caput” do art. 13 da Resolução n.º 

03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.ª e 

2.ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que assim 

dispõe: “Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a 
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data da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º [...]. § 

2º Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física.[...]” Diante disso e considerando que o processo foi remetido 

a este Juízo pelo Juízo da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões 

de Cuiabá, aplico o disposto no § 2.º do precitado artigo, para 

DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

PARA A CORRETA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA FÍSICA. Às providências. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 13 de agosto de 

2018. Jamilson Haddad Campos Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004536-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. L. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. C. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

B. A. M. D. M. (TESTEMUNHA)

V. L. R. (TESTEMUNHA)

C. F. D. S. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ 

DECISÃO Processo: 1004536-24.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

RONALDO LOPES DA SILVA REQUERIDO: ELIANE GISELE CARVALHO 

CLARO VISTOS. Cuida-se de “Ação de Guarda Compartilhada” proposta 

por RONALDO LOPES DA SILVA, em desfavor de ELIANE GISELE 

CARVALHO CLARO, inicialmente, distribuída na comarca de Várzea 

Grande/MT e redistribuída para a 2.ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões de Cuiabá/MT, na qual foi declinada a competência para a 1.ª 

Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, 

sendo o processo redistribuído por meio do PJE. Acontece que a Medida 

Protetiva n.º 14928-17.2018.8.11.0042 (código: 522912), que geraria a 

conexão com a presente ação de guarda, tramita de forma física, perante 

o gabinete do Juiz Auxiliar, devendo, portanto, ser aplicado ao caso o 

disposto no “caput” do art. 13 da Resolução n.º 03/2018, que regulamenta 

o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1.ª e 2.ª Instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe: “Art. 13. No 

Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação 

do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: I 

– o processo principal já estiver baixado; II – se tratar de cumprimento de 

sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser 

definida pela Corregedoria-Geral da Justiça. § 1º [...]. § 2º Em caso de 

distribuição em desacordo com o previsto no caput deste artigo, o 

magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, intimando-se a 

parte autora para providenciar a correta distribuição na forma física.[...]” 

Diante disso e considerando que o processo foi remetido a este Juízo pelo 

Juízo da 2.ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, aplico 

o disposto no § 2.º do precitado artigo, para DETERMINAR A 

MATERIALIZAÇÃO DO FEITO E REMESSA AO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR 

PARA A CORRETA DISTRIBUIÇÃO DE FORMA FÍSICA E O SEU 

ARQUIVAMENTO NO PJE, observando-se, inclusive, que a medida 

protetiva conexa tramita perante o gabinete do Juiz Auxiliar. Às 

providências. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 16 

de agosto de 2018. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 420505 Nr: 25935-11.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ SIMÃO FERREIRA 

MARTINS - OAB:7520/MT

 “VISTOS. Ademais, acolho o pedido da Defesa, DEFIRO o prazo de 05 

(cinco) dias para a Defesa apresentar o endereço atualizado do acusado. 

Após, conclusos. CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 471524 Nr: 11425-22.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROS JOSE AGUIAR SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134

 “VISTOS. HOMOLOGO a desistência da inquirição da vítima e das 

testemunhas, conforme requerido pelo Ministério Público. No mais, 

certifique-se acerca da resposta da Carta Precatória, conforme 

determinado à fl. 81. Com o cumprimento, dê-se vista ao Ministério Público 

e INTIME-SE a Defesa – via DJE, para manifestarem se desejam produzir 

provas na fase do art. 402 do CPP, ou se for o caso, para apresentarem 

os Memoriais Finais, no prazo legal. Após, conclusos para sentença. 

CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 311634 Nr: 9898-45.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357, TALITA PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA - 

OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15414

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

SERRANO - OAB:5341, DORALINA MARIANO DA SILVA - OAB:3786

 “VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES e, por 

consequência, JULGO EXTINTA a presente demanda, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Homologo a desistência do prazo recursal. EXPEÇA-SE FORMAL DE 

PARTILHA, consignando que a senhora Carolina será ISENTADA das 

custas e emolumentos cartorários referente a registros e averbações dos 

bens que lhe tocaram, por ser beneficiária da justiça gratuita. Publicação 

em Audiência, saindo os presentes intimados. Com o cumprimento, 

ARQUIVE-SE o feito, com adoção das formalidades de praxe. 

CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 520124 Nr: 12196-63.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ALBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO CARRATE DE FARIA - 

OAB:39737

 “VISTOS. Considerando a ausência de intimação do Advogado de Defesa, 

declaro PREJUDICADA a presente audiência. Desde já, REDESIGNO o ato 

para o dia 13/02/2019 às 15h00min. Saem os presentes intimados. 

INTIME-SE a Defesa – via DJE. No mais, OFICIE-SE o juízo deprecado para 

ciência da Audiência Designada. CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 467030 Nr: 6908-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GUILHERME MUNHOZ MALUF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNALIGIA TAVARES DE 

SIQUEIRA - OAB:16189, DIOGENES DAMIANI DAMIANI GUIRADO 

PRATES - OAB:12434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danylo Ferreira de Alcântara 

- OAB:OAB/ 13.724, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR - 

OAB:15373/MT, LAURA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES MUNHOZ - 

OAB:9350/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu JOÃO GUILHERME MUNHOZ MALUF, brasileiro, 

divorciado, publicitário, natural de Cuiabá/MT, filho de João Carlos Maluf e 

Angela Cristina Munhoz Maluf, nascido em 26/04/1990, portador do RG 

16763505 SEJUSP/MT e CPF n. 734.295.381-49, residente e domiciliado na 

rua Violetas, n. 64, bairro Jardim Cuiabá, Cuiabá/MT, nas sanções do art. 

129, §9º, do Código Penal.....Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 03 

(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO pelo crime de lesão corporal.O regime de 

cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal. Em relação ao pedido de substituição da pena 

privativa de liberdade para pena restritiva de direitos, deixo de aplicar a 

hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado 

no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.No 

que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista que sequer foi ventilado 

algo a respeito durante a instrução processual, deixo, pois, de reconhecer 

o valor indenizatório.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais.Ciência ao Ministério Público.INTIME-SE o acusado 

pessoalmente.INTIME-SE o patrono do acusado via DJE.Transitada em 

julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88), forme-se o PEP, 

escrevendo-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se o 

necessário.P.I.C.Cuiabá, 12 de setembro de 2018.Ana Graziela Vaz de 

Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 468952 Nr: 8855-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDPVEDVDEFCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671

 Autos n. 8855-63.2017.811.0042 (Cód.468952)

VISTOS.

INTIME-SE a Defesa via (DJE) acerca do resultado do laudo pericial de fls. 

16/19.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 11 de setembro 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.: 516961 Nr: 9280-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDDEDDDMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERTON JOSÉ PACHECO 

SAMPAIO - OAB:5776, RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - 

OAB:11397/MT

 Autos n. 9280-56.2018.811.0042 (Cód.516961)

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que inexistem questões a serem 

analisadas, bem como já houve audiência de admoestação às fls.18, 

promova-se o ARQUIVAMENTO dos presentes autos, observando-se as 

cautelas de estilo.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 11 de setembro 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.: 459678 Nr: 37110-65.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE JANDIR SCHMECHEL BITZCOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilvanio Martins - 

OAB:12301-A, JOSIMAR VITOR PEREIRA - OAB:19848/0

 Ação Penal n. 37110-65.2016.811.0042 (Cód.459678)

VISTOS.

Diante da certidão de fls. 106, REMETAM-SE os presentes autos ao 

Ministério Público Estadual para manifestação acerca do levantamento de 

valores determinado às fls.83/84.

Após, conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 11 de setembro 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.: 516436 Nr: 8827-61.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO CLAUDINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Autos n. 8827-61.2018.811.0042 (Cód. 516436)

VISTOS.

Primeiramente, promova-se o desentranhamento da peça processual e 

documentos acostados às fls. 73/76, com posterior devolução à Defesa, a 

fim de que seja promovida a correta distribuição.

Após, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 530241 Nr: 22015-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACSS, PDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Dias - OAB:22566/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 22015-24.2018.811.0042 (Cód. 530241)

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por A.C.S.S., 

representada por sua genitora PATRICIA DA SILVA RODRIGUES em face 

de PAULO EDUARDO DA COSTA SARAIVA, devidamente qualificados.

Determinada a emenda a inicial à fl. 10/10v, para proceder à emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de trazer aos autos os 

supramencionados documentos essenciais à demanda, (endereço 

eletrônico, procuração, fotocópia dos documentos pessoais, etc.) sob 

pena de indeferimento da petição inicial, conforme inteligência do art. 320 

c/c art. 321, § único, ambos do CPC, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, pessoalmente e através de sua patrona via DJE, 

quedou-se inerte ( fls. 11).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, pessoalmente e através de sua advogada – via 

DJE, para emendar a inicial, a fim de corrigir a irregularidade procedimental 

indicada, a mesma quedou-se inerte.
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Desta forma, ao caso deve ser aplicado o previsto no parágrafo único do 

art. 321 do CPC, pelo que INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

DEFIRO a gratuidade da justiça requerida. Sem custas processuais.

INTIME-SE a parte autora, através de sua advogada, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE os presentes autos 

com as cautelas de estilo.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 531049 Nr: 22829-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OEFJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:, JULIO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:8.312-A, SOFIA 

ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7.102-B, VÂNILA JUDITH CORREA 

DE MATOS SEGATTO PEREIRA - OAB:24.873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clodoaldo Estevão Ferraz - 

OAB:8501/MT

 Cód. 531049

VISTOS.

Determino a realização de estudo psicossocial a ser realizado no prazo de 

30 (trinta) dias, com as partes e os filhos do casal.

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.

Em seguida, retornem-me conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 520379 Nr: 12473-79.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: silvia de araujo rodrigues - 

OAB:20036/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SÉRGIO DE 

ALMEIDA - OAB:4214/MT, CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - 

OAB:19625/O

 VISTOS.

Intime-se a autora para se manifestar sobre a certidão negativa de 

intimação do locatário Robson Luiz Antônio da Silva (fls. 167), requerendo 

o que entender de direito.

Dê ciência à autora das informações e extratos juntados aos autos às fls. 

168/188.

 Promovam-se as anotações necessárias em relação à procuração 

juntada às fls. 194.

Defiro o pedido de fls. 193, para conceder ao réu, vistas dos autos, para 

apresentação de contestação no prazo legal.

 Tendo em vista as informações prestadas pela empresa corretora de 

seguros Ltda. às fls. 195/197, determino, COM URGÊNCIA, a expedição de 

ofício à empresa Porto Seguro Companhia de Seguros, com endereço na 

Av. Miguel Sutil, n.º 7707, bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, para que 

quando e se for efetuar o pagamento do prêmio do seguro, promova a 

quitação do financiamento do veículo e efetue o depósito de eventual 

saldo devedor, na conta única do Poder Judiciário, vinculando o depósito a 

este processo, comprovando nos autos no prazo de 10 (dez) dias após o 

pagamento.

Faça acompanhar o ofício das instruções para o depósito.

 Certifique-se o decurso de prazo para que a autoescola Elite Ltda ME e o 

Banco SICOOB, cumprisse a determinação judicial de prestação de 

informações.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 524393 Nr: 16381-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGDSC, ADSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCINEY ARRUDA DA CRUZ - 

OAB:21.605

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 16381-47.2018.811.0042 (Cód. 524393)

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por T.G.S.C., 

representada por sua genitora ADRIELE DA SILVA AMORIM em face de 

EDIVALDO DA SILVA CAMPOS, devidamente qualificados.

Determinada a emenda a inicial à fl. 15/15v, para proceder à emenda da 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de trazer aos autos os 

supramencionados documentos essenciais à demanda, (endereço 

eletrônico, procuração, fotocópia dos documentos pessoais, etc.) sob 

pena de indeferimento da petição inicial, conforme inteligência do art. 320 

c/c art. 321, § único, ambos do CPC, a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, pessoalmente e através de sua patrona via DJE, 

quedou-se inerte ( fls. 16).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada, pessoalmente e através de sua advogada – via 

DJE, para emendar a inicial, a fim de corrigir a irregularidade procedimental 

indicada, a mesma quedou-se inerte.

Desta forma, ao caso deve ser aplicado o previsto no parágrafo único do 

art. 321 do CPC, pelo que INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

DEFIRO a gratuidade da justiça requerida. Sem custas processuais.

INTIME-SE a parte autora, através de sua advogada, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE os presentes autos 

com as cautelas de estilo.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 535560 Nr: 27209-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYRDD, MRDD, KAORDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LAZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação n. 27209-05.2018.811.0042 (Cód. 535560)

VISTOS.

Intime-se a parte exequente, através de seu patrono, para manifestar 

acerca da certidão de fls. 32, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após o transcurso do prazo acima, certifique-se.

 Em seguida, dê vista ao Ministério Público para manifestação.

Empós, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 12 de setembro 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 339 de 528



 Cod. Proc.: 535561 Nr: 27210-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYRDD, MRDD, KAORDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO LAZARO DE SOUZA 

NETO - OAB:22.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação n. 27210-87.2018.811.0042 (Cód. 535561)

VISTOS.

Intime-se a parte exequente, através de seu patrono, para manifestar 

acerca da justificativa apresentada (fls. 39/40), no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Após o transcurso do prazo acima, certifique-se.

 Em seguida, dê vista ao Ministério Público para manifestação.

Empós, voltem-me os autos conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 427307 Nr: 2630-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBSON DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU EDUARDO 

DALLAGNOL - OAB:2814/MT

 Ação Penal n.2630-61.2016.811.0042 (Cód.427307)

VISTOS.

Compulsando os autos, verifico que apesar de devidamente intimada 

(fl.119), a Defesa não apresentou memoriais finais, conforme termos da 

decisão de fls.107.

Desta forma, INTIME-SE a Defesa via DJE, para que apresente memoriais 

finais ou para que, em sendo o caso apresente o termo de renúncia, sob 

pena de destituição.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 12 de setembro 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.: 374577 Nr: 15806-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - OAB:11246, 

JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS 

CARVALHO-NPJ-UNIRONDON - OAB:6801/MT

 VISTOS.[....] Parcial razão assiste à embargante ao alegar a existência de 

omissão na sentença proferida por não ter se manifestado expressamente 

sobre os pedidos de fls. 843/844 [...] Por tal motivo, passo a analisar 

expressamente tais pontos, complementando a sentença proferida às fls. 

943/949, o que faço acrescentando, após o 4.º parágrafo de fls. 947 (que 

menciona os depoimentos colhidos em juízo):“Ressalto que, conforme 

decisão proferida às fls. 848, foi indeferida a contradita de tal testemunha 

determinando a colheita de seu depoimento mediante compromisso e, a 

juntada dos documentos de fls. 872/876, não tem o condão de demonstrar 

sua suspeição, eis que, apesar de demonstrar que ela no ano de 2000, 

figurou como beneficiária de testamento do réu, não demonstrou que após 

este período tal situação perdurou entre as partes e nem que a 

testemunha tinha ciência de tal benefício.Ao contrário, o que restou 

demonstrado é que a testemunha sequer tinha ciência de que um dia foi 

beneficiário de testamento do réu, tendo sido excluído do testamento no 

ano de 2002 e que há mais de 10 (dez) anos não via o réu, não havendo, 

portanto, que se falar em amizade íntima a macular seu depoimento que 

permanece válido.”E após o 2.º parágrafo de fls. 948-v, que:“Indefiro o 

pedido de instauração de inquérito policial contra a testemunha Maria 

Aparecida de Assis, para a apuração do crime de falso testemunho, por 

não restar demonstrado nos autos a falsidade do seu depoimento, não 

sendo crível exigir daquele que presta testemunho em juízo, que se 

lembre, milimetricamente, de fatos ocorridos há mais de 15 (quinze) anos, 

bem como, por não ter sido ele considerado para as razões de decidir na 

presente sentença.”Assim, ACOLHO PARCIALMENTE OS PRESENTES 

EMBARGOS, apenas e tão-somente, para complementar a sentença 

embargada (fls. 943/949) da forma acima descrita, mantendo-a, no mais, 

inalterada. [...] Ana Graziela Vaz de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 468737 Nr: 8661-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16.549

 Cód. 468737

VISTOS.

Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 

VANDERLEI SALVATORI, pela prática, em tese, da contravenção prevista 

no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal 

Brasileiro, contra a vítima EDITH DE AVILA.

A denúncia foi recebida em 26/05/2017, (fls. 53/53v).

Regularmente citado (fls. 67), a defesa do acusado às fls. 70/74, 

apresenta resposta a acusação alegando que a Contravenção Penal de 

Vias de fato depende de representação, cabendo, por conseguinte, a 

retratação da vítima. Ao fim a defesa pede a absolvição sumária do 

acusado, do que discordou o Ministério Público às fls. 90/94.

É O BREVE RELATO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise da resposta a acusação apresentada pela defesa, inobstante o 

saber jurídico despendido, conclui-se que razão não lhe assiste. No que 

tange à tese trazida pela defesa, mencionando a renúncia da ofendida 

acostadas às fls. 75, visando a extinção da ação em virtude da carência 

de procedibilidade, não merece prosperar, uma vez que, em se tratando 

de contravenção penal de vias de fato, a procedibilidade é mediante Ação 

é Pública Incondicionada.

 Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 

Declarado inconstitucional pelo STF o art. 16 da Lei nº 11.340 /06, que 

exigia a representação da vítima nas ações penais envolvendo violência 

doméstica e familiar contra a mulher (Ação Direta de Inconstitucionalidade 

nº 4424), não há falar em rejeição da denúncia por ausência de condição 

de procedibilidade da ação penal em face da retratação da representação 

apresentada pela vítima. Embora não se trate de crime, mas de 

contravenção penal, o tipo penal 'vias de fato', igualmente trata de ofensa 

à integridade física da vítima, e, assim sendo, encontra-se abrangido pelo 

conceito de 'lesão'. Submeter tal contravenção penal - assim como os 

demais crimes de lesão - quando praticado em ambiente doméstico contra 

mulher à representação da vítima acabaria, igualmente, por "esvaziar a 

proteção constitucional assegurada às mulheres". Cumpre, ainda, 

observar que o artigo 17 do Decreto-Lei n.º 3.688 estabelece que a ação 

penal, tratando-se de contravenção penal, é pública e incondicionada. No 

caso, deve ser recebida a denúncia e dado prosseguimento à ação penal. 

APELAÇÃO PROVIDA. POR MAIORIA. (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 

70059758029, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

RS, RELATOR: JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA, JULGADO EM 

07/08/2014)

Ante o exposto, e não havendo preliminares ao mérito a serem decididas, 

e não sendo o caso de absolvição sumária do acusado, RATIFICO a 

DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA e DETERMINO o 

prosseguimento da instrução processual.
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DESIGNO audiência de instrução para o dia 30.11.2018 às 15:00 horas.

INTIMEM-SE a vítima, o acusado, bem como as testemunhas arroladas pela 

defesa às fls. 74.

 Outrossim, consigne que poderá o(a) Oficial(a) de Justiça se valer do 

disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil.

REQUISITEM-SE as testemunhas policiais militares.

INTIME-SE a defesa do acusado, via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 10 de setembro 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.: 426412 Nr: 1675-30.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANGEL COSTA PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: vitorino pereira da costa - 

OAB:

 Ação Penal n. 1675-30.2016.811.0042 (Cód.426412)

VISTOS.

Primeiramente chamo o feito a ordem e revogo parcialmente a decisão de 

fls. 121/124, que outrora nomeou como curadora a genitora do acusado, 

na qual figura como vítima nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se o resultado do incidente de insanidade 

mental instaurado, conforme Laudo Pericial n. 1.1.02.2018.003985-01, 

acostado às fls. 16/19, nos autos em apenso, concluindo-se pela 

inimputabilidade do acusado (art. 26 do Código Penal).

 Deste modo, nos moldes do art. 151, do Código de Processo Penal, bem 

como, por inteligência do art. 1.775, §1º, do Código Civil, NOMEIO 

CURADOR ESPECIAL, na pessoa da Defensora Pública desta vara 

especializada, DRA JULIANA RIBEIRO SALVADOR.

Outrossim, DETERMINO o regular prosseguimento do feito.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 27.11.2018, 16h00min.

INTIME-SE a vítima e, INTIMEM-SE as testemunhas arroladas.

INTIME-SE o acusado, pessoalmente, na pessoa de sua curadora, bem 

como a Defesa, via DJE.

Ciência a Nobre Defensora Pública acerca da nomeação.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 458612 Nr: 35981-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER FELIX BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORO SANTOS 

NERY-UNIJURIS-UNIC - OAB:4630

 Vistos etc.

Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

 Após, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 439467 Nr: 15977-64.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO FRANCISCO SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYKEL QUINTEIRO DUARTE 

AMORIM - OAB:21538/0

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pela defesa.

Acolho a cota ministerial. Atenda-se como requer.

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.: 455650 Nr: 32908-45.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO EDVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, LIONAY LOPES FIGUEIREDO - 

OAB:21323/O, Lucas Vanni Holpert - OAB:24.981/O, MARIA RITA 

SOARES CARVALHO - OAB:12895

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pela defesa.

Concedo prazo de 05 dias para apresentação de alegações finais via 

memoriais escritos pela defesa.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 446894 Nr: 23838-04.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFLDS, PDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5.925, IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Defiro o pedido de fls. 50.

II. Atenda-se como requer.

III. Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da penhora on-line 

junto ao Sistema Bacen-Jud.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 378254 Nr: 19813-16.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo gentil dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

(ESTAGIÁRIO UFMT) - OAB:19360/E, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO - OAB:7149BMT

 Vistos etc.

Homologo as desistências formuladas pela defesa.

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 das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 311626 Nr: 9891-53.2011.811.0042

 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: ADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA DE CAMARGO 
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- OAB:10024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 Vistos etc.

 I. Cumpra-se o decisum de fls. 393/394.

II. Intimem-se.

III. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 446893 Nr: 23837-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFLDS, PDCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO ALEXANDRE MARTINS 

BERTIN - OAB:5.925, IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:11508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Naves da Silva - 

OAB:13.663

 V.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

ante a satisfação da obrigação alimentícia, extingo a presente execução 

com julgamento da questão de pano, ex vi do teor talhado no preceptivo do 

art. 924, inc. II, do CPC.VI.Expeça-se Alvará Judicial em favor da 

exequente. VII.Após o trânsito em julgado, procedidas às baixas e 

anotações de estilo, arquive-se o feito.VIII.Considerando que a autora é 

beneficiaria da justiça gratuita, a exigibilidade das custas processuais 

ficará suspensa e somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as 

obrigações decorrentes da sucumbência, conforme estatui o § 3º do art. 

98 do CPC.IX.Sem custas.X.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 310083 Nr: 7894-35.2011.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCB, ADP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, valter evangelista de 

jesus - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo 

extrajudicial (fls. 143/144) que abrange o presente feito, a execução de 

alimentos em apenso código nº 310082 e a revisional de alimentos código 

nº 523586, posto isto, abra-se vista a Defensoria Pública Cível que assiste 

a exequente para que se manifeste.

II. Após, considerando que o referido acordo versa sobre interesse de 

incapaz, fato que impõe a intervenção do Ministério Público (CPC, art. 178, 

II ) antes de se praticar qualquer decisão nos autos, abra-se vista ao 

Ministério Público para que se manifeste.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 179-39.2012.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAJ, EAdOA, VHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRAC, CRCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 80719-FABIANO RABANEDA DOS 

SANTO - OAB:12.945, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 PROCESSO SENTENCIADO.

Vistos etc.

 A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação às fls. 579/587.

Pelo Exposto. Decido.

 Diante da nova alteração sofrida no Código de Processo Civil, traz em seu 

artigo 1.010, § 3º do NCPC, que: “ pós as formalidades previstas nos §§1º 

e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de 

juízo de admissibilidade”. (grifo nosso).

Assim, conforme interpretação do referido artigo, não cabe mais ao Juízo 

de primeira instância, realizar a admissibilidade ou não do Recurso, 

apenas se limitará a colher as contrarrazões.

Portanto, diante da nova mudança ocorrida em especial no artigo 1.010, §

§3º, determino que:

a) Certifique-se a tempestividade do Recurso de Apelação de fls. 579/587, 

em seguida, se tempestivo, recebo-o, nos termos do artigo 198, do ECA.

 b) Intime-se o apelado para responder em 10 dias, sob pena de preclusão 

(conforme artigo 198, II, do ECA).

Em seguida, voltem-me conclusos, nos termos do artigo 198, VII do ECA .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 90355 Nr: 2856-71.2014.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Flavia São Pedro de 

Lara - OAB:19433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

 Diante do exposto, Extingo o feito sem Julgamento do Mérito, na forma do 

art. 485, IV, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

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.: 92699 Nr: 1420-43.2015.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WMD, GD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SBSCdMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pericles Renato Campos dos 

Santos - OAB:16.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, MARA CRISTINA LARA CURVO - OAB:19315/B

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Extingo o processo sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito e julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 179-39.2012.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAJ, EAdOA, VHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRAC, CRCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 80719-FABIANO RABANEDA DOS 

SANTO - OAB:12.945, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 1) Senhor Gestor proceda-se novamente a contagem do prazo para 

interposição de recurso observando-se que a Defensoria Pública tem 

prazo dobrado ao teor do art. 152 do ECA;
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2) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado Fabiano 

Rabaneda OAB/MT 12.945/0 e Jaqueline de Oliveira Novais OAB/MT 7287, 

com restrição, por se tratar de processo que tramita em segredo de 

justiça;

3) Após, voltem-me conclusos nos termos do art. 198, VII do ECA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 179-39.2012.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EAJ, EAdOA, VHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRAC, CRCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 80719-FABIANO RABANEDA DOS 

SANTO - OAB:12.945, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Considerando o exposto, Julgo Procedentes os pedidos constantes da 

inicial e Extingo o Processo com Julgamento do Mérito nos termos do art. 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, (...) Considerando o disposto na 

Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 8.069/90 (artigos 47, §§ 1º e 2º, e 

163, § único), expeçam-se os seguintes mandados após o trânsito em 

julgado da presente sentença: a)de Cancelamento do registro de 

nascimento ; b) de Inscrição de novo registro de nascimento, que versará 

sobre a nova filiação constituída. 6.6 Feito isento de custas processuais, 

ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.6.7 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 6.8 

Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com 

as anotações de praxe e as baixas necessárias.

Juizados Especiais Cíveis

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 5838 Nr: 163-05.2005.811.0072

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jesuina Moreira Neves Vieira, Joze Fulviana Moreira 

Vieira, Jose Nascimento de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porche Veiculos, Marcio Eduardo Coelho 

Gomnçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Vianna De Arruda - 

OAB:10841, José Nascimento de Carvalho - OAB:2320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES SANTOS 

- OAB:12558/MT

 Vistos,

Intime-se o exequente para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto 

ao aditamento à inicial dos embargos à execução (fls. 503/525).

 Após, tornem conclusos.

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 5897 Nr: 167-44.2006.811.0060

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Bueno Ferraz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmara dos Santos Anschau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERRAZ - 

OAB:13380/MT, Rui Bueno Ferraz - OAB:9256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 346/2006 (CÓDIGO 5897) – Número original 

167-44.2006.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o 

n. 8010066-10.2006.811.0001.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 9801 Nr: 729-82.2008.811.0060

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Barbosa de Freitas, Eliete Ferreira Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Split Ar Condicionado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Macedo Menezes da 

Silva - OAB:11761, Karla Arruda Grefe - OAB:11629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anne Veiga Martins Higa 

Tunes - OAB:16643, Bruno Oliveira Castro - OAB:9237, FLÁVIO 

FONTOURA SAMPAIO FARIA - OAB:6469/MT, Marcelo Ambrosio 

Cintra - OAB:8934/MT

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 706/2008 (CÓDIGO 9801) – Número original 

729-82.2008.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o 

n. 8026799-80.2008.811.0001.

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 6230 Nr: 208-11.2006.811.0060

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia de Agostin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faculdades Integradas Matogrossenses de 

Ciências Sociais e Humanas ICE.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Valle El Hage - 

OAB:10161, domingos savio figueiredo de arruda - OAB:9423, Fábio 

de Aquino Póvoas. - OAB:5.819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Augusta de 

oliveira - OAB:13.352, Fernanda Silva Ferreira - OAB:19770 MT, 

Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 662/2006 (CÓDIGO 6230) – Número original 

208-11.2006.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o 

n. 8010065-25.2006.811.0001.

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.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31947 Nr: 3238-36.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Ramos Barbosa - ME, Eduardo Ramos 

Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizete Araújo Ramos - 

OAB:4.701

 Vistos.

 Cuida-se de denúncia oferecida contra EDUARDO RAMOS BARBOSA ME 

e EDUARDO RAMOS BARBOSA, pela prática, em tese, do crime previsto 

no artigo 60, da Lei n. 9.605/1998. Logo, denota-se que o processo deve 

tramitar pelo rito sumaríssimo, nos termos do artigo 394, §1º, inciso III, do 

Código de Processo Penal.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 4 DE FEVEREIRO 

DE 2019, às 15h30 (art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 

9.099/95), quando, nos termos do artigo 81, da Lei dos Juizados 

Especiais, será oportunizada a apresentação de resposta à acusação. Em 

seguida, será ou não recebida a denúncia, momento em que, sendo 

possível, proceder-se-á proposta de suspensão condicional do processo, 
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conforme dispõe o artigo 89 da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo de eventual 

propositura de transação penal, se cabível.

Expeça-se carta precatória com a finalidade de citar e intimar os 

acusados, devendo ser instruída com cópia da presente denúncia e fazer 

constar que os acusados deverão comparecer à audiência 

acompanhados de advogados e com suas testemunhas, ou apresentar 

requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes de sua 

realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Registre-se, ainda, que o Oficial de Justiça deverá indagar e certificar se 

os acusados pretendem constituir advogado ou se o juiz deve nomear-lhe 

defensor, bem como as razões pelas quais não pretende contratar 

defensor (itens 7.5.1.4 e 7.5.1.5, acrescentados pelo Provimento n. 

30/2008-CGJ).

Caso os denunciados aleguem hipossuficiência, nomeio, desde já, o 

Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIRONDON para a defesa da ré, devendo 

a secretaria providenciar a intimação da defesa nomeada para 

comparecer à audiência designada.

Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Às providências.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003176-28.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZOTERRA TERRAPLEN TRANSPORTES CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 

ME (REQUERENTE)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

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.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002184-96.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIRATA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

ALAN DA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:27/11/2018, Hora:11:50, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002203-05.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENICE DOS PASSOS (REQUERENTE)

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação neste 

Juizado Especial da Fazenda Pública em Data:27/11/2018, Hora:10:40, 

Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA CAPITAL, sito à Rua 

Tenente Alcides Duarte de Souza n. 275, Bairro Duque de Caxias I, 

Cuiabá-MT, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM.Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505120-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

ROSANA DOS SANTOS GOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

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.Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal.Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao 

arquivo.Intimem-se.Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva,Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 295, DE 11 DE SETEMBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o Pedido de Movimentação Interno (Estudo e Qualificação 

Profissional) - CIA 0070168-20.2018

Artigo 1º - Lotar, a partir de 11 de setembro de 201 8, a servidora Marlene 

Staut Romera, matrícula 12118, cadastrada no CPF 926.872.021-34, na 1ª 

Vara Cível

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718479 Nr: 13941-11.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO DA SILVA MORAIS

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:OAB/MT 8920-B

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

OAB:14469/PR, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A

 CERTIFICO que a parte requerida efetuou o pagamento das Custas 

Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$ 481,73 ( Guia de Recolhimento 

nº 71761.303.08.2018-0), conforme comprovantes de fls.131/134, 

encaminhada pelo PEA, através do documento nº 905933 de 06/09/2018 e 

até a presente data NÃO foi comprovado nos autoso pagamento das 

custas referente ao Cartório do Distribuidor no valor de R$ 152,86, 

devidamente intimada pelo DJE nº10326 em 29/08/2018 (fls.111), o qual 

INTIMO o Douto Procurdador da parte requerida, para que comprove nos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, após decorrido o prazo, será 

encaminhado ao Cartório do Distribuidor para a devida anotação de 
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AVERBAÇÃO, às margens da Distribuição, conforme disposto no Art.8º 

do Provimento 012/2017 CGJ e, após arquivado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61777 Nr: 10203-40.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR RODRIGUES GALVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, manuseando os autos constatei que a parte requerida 

efetuou o pagamento das Custas Judiciais e Taxa Judiciária no valor de R$ 

368,40 ( Guia de Recolhimento nº 94203.303.03.2017-0) , conforme 

comprovantes de fls.375/376 e até a presente data NÃO foi comprovado 

nos autos o pagamento das custas referente ao Cartório do Distribuidor, 

devidamente intimada pelo DJE nº 10074, em 03/08/2017 (fls.373). Em 

cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao artigo 482 - VI da 

CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da 

PARTE requerida, para que no prazo de 05(cinco) comprove nos autos o 

pagamento do valor de R$ 60,22, sendo que este valor, deverá ser 

depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 0551-7 do 

Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório Distribuidor. Deverá 

ainda, o procurador proceder a juntada nestes autos, por meio de petição, 

de todos os comprovantes de depósitos/transferências realizados.

(atulizado), no prazo de 05(cinco) dias, após decorrido o prazo, será 

encaminhado 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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006786-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO NUNES MATOS (ADVOGADO(A))

G. V. D. A. (AUTOR(A))

G. V. A. D. A. (AUTOR(A))

LEONINA PAULA VIOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MXM PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP (RÉU)

 

Do advogado da parte requerente, para no prazo de (5) cinco dias, 

manifestar-se sobre o decurso de prazo da suspensão requerida.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001349-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA (ADVOGADO(A))

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

LOURDES OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

EDSON HONORIO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

SILVANA RIBEIRO DA SILVA (TESTEMUNHA)

DANIELLE DE JESUS SILVA (TESTEMUNHA)

ALEXANDRE MOREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimação da advogada da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

oferecer réplica à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005772-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR GOULART (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE JAIRO PRADELA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001043-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES (ADVOGADO(A))

FELIPE AGUIAR CEZAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte executada para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre o petitório de ID 13928732.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003469-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ATILA LOPES SANTOS (ADVOGADO(A))

CLEIDE MARIA GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA (RÉU)

EDIVALDO CANDIDO FEITOSA (ADVOGADO(A))

Moisés Jajah Nogueira (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a devolução da carta precatória.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 736816 Nr: 16083-51.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE APARECIDA TAROCO MAGALHAES

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROSSATO DA SILVA 

AVILA - OAB:10309/MT, OSVALDO TAROCO - OAB:17689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 Do advogado da parte executada para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao petitório de fl. 259.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 420798 Nr: 3067-69.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE CARMO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYTON VILELA GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE FENGLER SPIERING - 

OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 756549 Nr: 11208-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIR JOSE CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO VASCONCELOS 

LAVIGNE - OAB:115265

 Do advogado da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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cumprir com as obrigações explícitas na decisão de fl. 229/V

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 785535 Nr: 8435-49.2015.811.0003

 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: ADELSON ALVES CARDOSO

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

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 Intima-se a parte autora para requerer o que de direito face o 

desarquivamento do feito no prazo de 05(cinco) dias, ficando ciente que 

após referido prazo, os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 295001 Nr: 9456-17.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A - BASA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVIA GONZAGA DO NASCIMENTO, EVA 

GONZAGA DO NASCIMENTO MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 Em que pese petição de fl. 184, verifiquei não houve a do Edital de Citação 

expedido nos autos. Destarte, intima-se a parte autora para que, no prazo 

de cinco dias, tome as providências necessárias para a publicação do 

edital expedido, conforme normativa vigente.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 816324 Nr: 1688-49.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS GUILHERME DA SILVEIRA E LIMA, ANA 

CLAUDIA CANINEO OLIVEIRA E LIMA, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR, ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:OAB/SP 349.323

 Intimação da advogada ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONÇA, para 

no prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 767705 Nr: 1199-46.2015.811.0003

 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: GILBERTO MACHADO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - 

OAB:13068/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004984-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

JOAO DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004984-91/2018 Ação: Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias 

Pagas Autor: João de Souza Junior. Ré: BRDU SPE Vermont Ltda. Vistos, 

etc. JOÃO DE SOUZA JUNIOR, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de Rescisão 

Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas”, em desfavor de BRDU SPE 

VERMONT LTDA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

tutela provisória de urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a parte 

autora que firmara com a ré contrato de compra e venda de um terreno 

para construção em 01.12.2014, no importe de R$56.507,29 (cinquenta e 

seis mil, quinhentos e sete reais e vinte e nove centavos); que, adimplira a 

título de arras a importância de R$4.610,08 (quatro mil, seiscentos e dez 

reais e oito centavos) e o restante em (156) cento e cinquenta e seis 

parcelas iguais e sucessivas no importa de R$635,41 (seiscentos e trinta 

e cinco reais e quarenta e um centavos) cada, conforme documento de 

(fls.35/58 – correspondência ID 13987924). Outrossim, que não 

conseguira honrar o contrato estando inadimplente com o mesmo; que, a 

parte notificara a ré com o objetivo de rescindir o contrato, conforme 

documento de (fls.28/29 – correspondência ID 13987825); que, tentara – 

inclusive – a resolução do contrato administrativamente via 

PROCON-Rondonópolis, tentativa esta que resultara inexitosa (fls.59/114 – 

correspondência ID 13988227). Ademais, a parte autora informa que seu 

nome e CPF encontram-se inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, no 

que diz respeito as parcelas contratuais inadimplentes, conforme 

documento de (fls.30/31 – correspondência ID 13987864). Por fim, requer 

em sede de tutela provisória de urgência que seja declarado rescindido 

contrato, bem como, a ré seja obstada de efetuar quaisquer cobranças no 

tocante ao contrato ora discutido e, ainda, sejam o nome e CPF do autor 

excluídos dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de 

astreintes, em conformidade com o item ‘a’ (fl.13 – correspondência ID 

13986565, fl.11). D E C I D O: Considerando os documentos de (fl.16 e 

fls.20/22 – correspondência ID 13986683 e ID 13987727), 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 
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verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO - ATRASO NA ENTREGA - TUTELA DE 

URGENCIA DEFERIDA - PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS PELO 

VENDEDOR - SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS DO CONTRATO - 

ABSTENÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSENCIA DOS REQUISISTOS 

AUTORIZADORES - REVOGAÇÃO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Nos termos 

do art. 300, do CPC/, concede-se a tutela de urgência desde que exista 

probabilidade do direito e desde que haja perigo de dano. Inexistindo 

prévia rescisão do contrato, inadmissível a concessão dos pedidos 

liminares autorais, visto que negócio jurídico ainda é válido, sendo que os 

promissários-compradores encontram-se inadimplentes com as 

obrigações assumidas.” (TJ-MG - AI: 10000160617130001 MG, Relator: 

Luciano Pinto, Data de Julgamento: 15/11/0016, Câmaras Cíveis / 17ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2016) “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 

COMPRA E VENDA DE PROJEÇÃO NO SETOR NOROESTE. ALEGAÇAO DE 

DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE COMPROMISSO PELA TERRACAP. 

INEXECUÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSPENSÃO DO 

PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INDEFERIMENTO. 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. Não havendo prova cabal de que 

as obras e serviços constantes do Termo de Compromisso estejam 

realmente atrasados na superquadra em que adquirida a projeção, bem 

como que o referido ajuste foi fator fundamental para a compra do imóvel, 

não se vislumbra a existência de prova inequívoca que conduza a um juízo 

de verossimilhança sobre as alegações contidas na inicial, não havendo, 

pois, justificativa hábil para o acolhimento da tutela de urgência, no sentido 

de suspender o pagamento das parcelas do financiamento em razão da 

inexecução do contrato por parte da TERRACAP. 2. Agravo não provido.” 

(TJ-DF - AGI: 20150020197230, Relator: CRUZ MACEDO, Data de 

Julgamento: 09/09/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 25/09/2015 . Pág.: 151) “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) 

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, não 

vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional nos termos 

dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. Portanto, hei por 

bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores 

deliberações deste juízo. Em consonância com o disposto no Novo Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 

17 de outubro de 2018, às 09h30min, 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, 04 

de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005173-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

VALDIR FERREIRA COUTINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005173-69/2018 Ação: Revisional de Contrato Autor: Valdir Ferreira 

Coutinho. Ré: Cia de Crédito, Financiamento e Investimento R.C.I. Brasil. 

Vistos, etc. VALDIR FERREIRA COUTINHO, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação Revisional de 

Contrato”, em desfavor de CIA DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO R.C.I. BRASIL, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio 

o pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos conclusos. Aduz 

a parte autora que possui com a ré Cédula de Crédito Bancário 

nº307289362, para aquisição de veículo, firmado em 22.10.2015, no 

importe de R$47.800,00 (quarenta e sete mil, oitocentos reais), devendo 

ser adimplido em (60) sessenta parcelas iguais e sucessivas no valor de 

R$1.407,14 (um mil, quatrocentos e sete reais e quatorze centavos) cada. 

Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência que a) seja 

autorizado ao autor o depósito nos autos do valor que entende devido, 

qual seja, o importe de R$1.015,33 (um mil, quinze reais e trinta e três 

centavos); b) seja permitida a consignação do parcelamento do saldo 

devedor; c) seu nome e CPF não sejam inclusos nos órgãos de restrição 

ao crédito; d) seja mantido na posse do bem móvel (o qual não fora 

descrito nos autos); nos termos do itens ‘1’ e ‘2’ de (fl.07 – 

correspondência ID 14059841, fl.06). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.17/22 – correspondência ID 14059924 e ID 14059937), 

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 - REVISIONAL 

DE CONTRATO - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 330 DO CPC/15 - 

DEPÓSITO DAS PARCELAS - VALORES INCONTROVERSOS OU VALOR 

INTEGRAL - AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO 

NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - LEGALIDADE - 

MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - VEDAÇÃO. Para a concessão 

da tutela de urgência, necessária a demonstração dos elementos 

previstos no art. 300 do CPC de 2015, quais sejam: a) a plausibilidade do 

direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo; c) e a necessidade de reversibilidade dos efeitos da decisão. 

Não é o caso de autorizar o depósito judicial, porquanto a satisfação do 

crédito incontroverso na forma contratada facilita o seu recebimento pelo 

credor, além de evitar os entraves burocráticos enfrentados para o 

levantamento das quantias em contas judiciais. A inscrição do nome do 

devedor em órgãos de restrição ao crédito sinaliza o exercício regular do 

direito do credor, não havendo que se falar em concessão do efeito 
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liberatório em razão do simples ajuizamento da ação revisional. Não é 

cabível a manutenção da Agravada na posse do veículo, pois restringiria o 

direito constitucionalmente garantido à parte agravante de reaver o bem, 

conforme estabelecido no inciso XXXV do artigo 5º da Constituição da 

República.” (TJ-MG - AI: 10000160531505001 MG, Relator: Aparecida 

Grossi, Data de Julgamento: 26/01/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA.TUTELA DE URGÊNCIA.RETIRADA/ABSTENÇÃO DE 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.MANUTENÇÃO NA 

POSSE DO BEM.VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.AUSÊNCIA. 

DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DAS PARCELAS. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente o 

requisito da verossimilhança das alegações, impõe-se o indeferimento de 

pedido de tutela de urgência, para retirada/abstenção de inscrição em 

2cadastro restritivo de crédito e manutenção na posse do bem dado em 

garantia fiduciária. 2. Diante da ausência de plausibilidade das alegações 

do devedor, quanto às supostas abusividades no contrato, o depósito do 

valor integral das parcelas em juízo não é suficiente para 

descaracterização da mora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não 

provido.” (TJ-PR - AI: 15593343 PR 1559334-3 (Acórdão), Relator: Luiz 

Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 05/10/2016, 15ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 1906 19/10/2016) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO - EXCLUSÃO OU 

IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE 

CRÉDITO - DEPOSITO DO VALOR INCONTROVERSO OU INTEGRAL - 

RECURSO EM CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E 

DESTE TRIBUNAL - NEGATIVA DE PROVIMENTO - Para se deferir o 

depósito do valor incontroverso ou integral, elidindo-se a mora, é 

imprescindível a demonstração de que a contestação dos valores se 

encontra baseada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ. - 

Mantém-se a decisão que negou provimento monocraticamente ao agravo 

de instrumento se o recurso está em confronto com a jurisprudência 

dominante do STJ e deste Tribunal.” (TJ-MG - AGV: 10024133653444003 

MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2014) “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) 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, o autor não possui qualquer 

pretensão de adimplir as parcelas de forma integral (eis que pleiteia em 

sede liminar a declaração de quitação do contrato), assim, a mera 

alegação de que os juros pactuados são exorbitantes não possui o 

condão de legitimar a concessão da tutela de urgência pretendida nos 

autos. Portanto, 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 último parágrafo – V 

DOS PEDIDOS de (fl.07 – correspondência ID 14059841, fl.06), eis que 

entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e 

possibilitar a ampla defesa, bem como, deverá a distribuição do ônus 

processual ocorrer quando do saneamento do feito (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.” (Agravo de Instrumento Nº 70066999855, Décima 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Julgado em 06/12/2015) (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 outubro de 2018, às 

08h30min, 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, 10 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005185-83/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Gleiton Bezerra da Silva. Ré: Telefônica Brasil S/A (Vivo). Vistos, etc. 

GLEITON BEZERRA DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz o autor que, embora a ré seja grande empresa de 

telefonia móvel no Brasil, não possui relação comercial com a empresa ré; 

que, soubera estar seu nome e CPF inscritos nos órgãos de restrição ao 

crédito, em razão do contrato sob nº0222836063, no importe de R$127,94 

(cento e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), com vencimento 

para o dia 17.10.2014, conforme documento de (fl.54 – correspondência 

ID 14026108, fl.03). Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela 

provisória de urgência, a fim de que o réu retire, imediatamente, o nome e 

CPF da autora dos órgãos de restrição ao crédito, em razão do débito 

discutido nos autos, bem como, cancele a linha telefônica que vincula as 

partes (a qual não fora indicada pelo autor), sob pena de aplicação de 

multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do item 

‘a’ de (fl.12 – correspondência ID 14024254, fl.11). D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fls.32/47 – correspondência ID 

14026009), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 

98, NCPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a 

tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada 

satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à concessão das 

mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja 

juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA. RETIRADA DO NOME DOS SISTEMAS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A 

concessão da antecipação de tutela exige a prova inequívoca dos fatos, 

apta a conferir verossimilhança às alegações da parte, e, ainda, a 

possibilidade real de ocorrência de dano irreparável ou de difícil 

reparação. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela consistente em 

retirar o nome do agravante dos sistemas de proteção ao crédito em ação 

declaratória de inexistência de negócio jurídico deve ser deferido em 

razão da impossibilidade de exigir que o agravante comprove que não 

contratou com a parte agravada. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF - 

AGI: 20150020327914, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de 
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Julgamento: 17/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 23/02/2016 . Pág.: 328) “INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – POSSIBILIDADE. Sendo verossímil a alegação da consumidora 

de que nunca contratou os serviços de telefonia da ré, e presente dano 

irreparável causado pela demora do processo, possível a concessão de 

tutela antecipada para retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21205818820158260000 SP 

2120581-88.2015.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 

01/07/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/07/2015) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré. Assim, hei por bem em deferir parcialmente 

o pedido de antecipação da tutela para determinar que a empresa ré 

abstenha-se de inscrever o nome e CPF da parte autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, em razão do contrato sob nº0222836063, no importe 

de R$127,94 (cento e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos), 

com vencimento para o dia 17.10.2014, conforme documento de (fl.54 – 

correspondência ID 14026108, fl.03), até ulteriores deliberações deste 

juízo. Ademais, deixo de aplicar multa por descumprimento e, via de 

consequência, oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam a exclusão 

da negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). No que 

tange ao cancelamento da linha telefônica, indefiro, eis que a parte autora 

não comprovara nos autos a qual número telefônico estava vinculado o 

contrato nº0222836063, ora discutido. De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘f’ de (fl.13 – 

correspondência ID 14024254, fl.12), 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 artigo 334 do Novo Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 

22 de outubro de 2018, às 09h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 10 

de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005121-73/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Antônio 

Cândido da Silva. Ré: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. ANTÔNIO CÂNDIDO 

DA SILVA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fl.16 e fl.20 – correspondência ID 

14026558, fl.05 e ID 14026565, fl.02), hei por bem em deferir os benefícios 

da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 1.048, inciso I, do Código de 

Processo Civil, estabelece que terão prioridade na tramitação em todas as 

instancias os procedimentos nos quais figurem como parte ou 

interessados pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou 

portador de doença grave, é nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO Prioridade na tramitação do feito Pedido que deve ser 

concedido ao autor maior de 60 anos e aos demais co-autores, mesmo 

que não tenham idade igual ou superior a 60 anos Inteligência da Lei nº 

10.741/03 que não faz restrição ao benefício. Recurso provido.10.741” 

(5470883120108260000 SP 0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria 

Laura Tavares, Data de Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 19/05/2011) Assim, hei por bem em deferir o 

pedido de prioridade na tramitação dos autos, com fulcro nos documentos 

de (fl.13 – correspondência ID 14026558, fl.02). De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘b’ de (fl.10 – 

correspondência ID 14026522, fl.08), 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 artigo 334 do Novo Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 

22 de outubro de 2018, às 09h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 10 

de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005238-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIENE FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE SOUZA VAZ (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005238-64/2018 Ação: Indenização por Ato Ilícito Autora: Rosiene 

Ferreira de Oliveira. Ré: Nilza de Souza Vaz. Vistos, etc. ROSIENE 

FERREIRA DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Indenização por Ato Ilícito” em desfavor de 

NILZA DE SOUZA VAZ, 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.22 e fls.25/28 – correspondência ID 

14098370 e ID 14098394), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). Em consonância com o disposto no artigo 334 do 

Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 22 de outubro 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 11 de julho de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005300-07.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DA SILVA (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSE MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005300-07/2018 Ação: Cobrança Autora: Maria Neide da Silva. Réu: 

Edilson José Martins. Vistos, etc. MARIA NEIDE DA SILVA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Cobrança” em desfavor de EDILSON JOSÉ MARTINS, 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.13 e fls.16/21 

– correspondência ID 14114784 e ID 14114879), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 22 de outubro de 2018, às 

10h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade 

e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 11 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007002-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON ANTONIO DE ARRUDA SANCHES (AUTOR(A))

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA (ADVOGADO(A))

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007002-85/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Edison Antonio de Arruda Sanches. Ré: Telefônica Brasil S/A – Vivo. 

Vistos, etc. EDISON ANTONIO DE ARRUDA SANCHES, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor que possui relação comercial 

com a ré representada pelas linhas telefônicas nº(66)9625-7260 e 

nº(66)9906-8357; que, sempre adimplira suas obrigações pontualmente, 

conforme documentação acostada aos autos às (fl.20 e fls.26/28 – 

correspondência ID 14893469 e ID 14893508). Todavia, que a parte autora 

soubera estar seu nome e CP inscritos nos órgãos de restrição ao crédito 

em razão do documentos nº704294210, no valor de R$209,65 (duzentos e 

nove reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento para o dia 

18.12.2016, nº704294210, no valor de R$200,49 (duzentos reais e 

quarenta e nove centavos), com vencimento para o dia 18.11.2016 e 

nº704294210, no valor de R$201,94 (duzentos e um reais e noventa e 

quatro centavos), com vencimento para o dia 18.10.2016, conforme 

documento de (fl.25 – correspondência ID 14893501); que, questionara a 

empresa ré e obtivera a informação de que os valores são atinentes às 

contas do autos nº19640000IEPESP e nº1832641508 de (fls.23/24 – 

correspondência ID 14893493). Por derradeiro, requer que seja deferida a 

tutela provisória de urgência, a fim de que a empresa ré se abstenha de 

efetuar nova inscrição do nome e CPF do autor no que tange aos valores 

discutidos e linhas telefônicas discutidas nos autos, bem como, que sejam 

oficiados os órgãos de restrição ao crédito a fim de excluam o nome e CPF 

do autor dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de 

multa no importe de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do item ‘II’ de 

(fl.16 – correspondência ID 14893445, fl.14). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.21/22 – correspondência ID 14893484), hei por bem 

em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 

do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a 

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA. RETIRADA DO NOME DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. A concessão da 

antecipação de tutela exige a prova inequívoca dos fatos, apta a conferir 

verossimilhança às alegações da parte, e, ainda, a possibilidade real de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. O pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela consistente em retirar o nome do 

agravante dos sistemas de proteção ao crédito em ação declaratória de 

inexistência de negócio jurídico deve ser deferido em razão da 

impossibilidade de exigir que o agravante comprove que não contratou 

com a parte agravada. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF - AGI: 

20150020327914, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de 

Julgamento: 17/02/2016, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 23/02/2016 . Pág.: 328) “INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA – 

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS - EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – POSSIBILIDADE. Sendo verossímil a alegação da consumidora 

de que nunca contratou os serviços de telefonia da ré, e presente dano 

irreparável causado pela demora do processo, possível a concessão de 

tutela antecipada para retirada do seu nome dos cadastros de proteção ao 

crédito. AGRAVO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21205818820158260000 SP 

2120581-88.2015.8.26.0000, Relator: Andrade Neto, Data de Julgamento: 

01/07/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/07/2015) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever novamente o nome 

do autor nos órgãos de restrição ao crédito se constatado durante a 

instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que 

a empresa ré obste de efetuar novas inscrições do nome e CPF do autor 

nos órgãos de restrição ao crédito, no que tange às linhas discutidas 

nesta lide, quais sejam, nº19640000IEPESP e nº1832641508 de (fls.23/24 

– correspondência ID 14893493), sob pena de aplicação de astreintes no 

importe de R$300,00 (trezentos reais), limitando-se a importância de 

R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo. 

Oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam a exclusão da negativação 

do nome e CPF da parte autora, no que tange as inscrições já efetivadas à 

(fl.25 – correspondência ID 14893501) (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘IV’ de 

(fl.16 – correspondência ID 14893445, fl.14), 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 artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 28 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 
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advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 04 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1006801-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOISIANO GABRIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

JONAS RENATO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006801-93/2018 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Josiano Gabriel 

de Souza. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. 

JOSIANO GABRIEL DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em 

desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), pessoa jurídica 

de direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

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) juntando o comprovante 

de endereço no qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome 

de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência assinada pelo titular da unidade consumidora) (art.320, CPC); b) 

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. Transcorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 04 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007275-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS (EXEQUENTE)

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007275-64/2018 Ação: Liquidação de Sentença Autor: Marco Antônio 

Medeiros. Réu: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc). Vistos, etc. 

MARCO ANTÔNIO MEDEIROS, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Liquidação de Sentença” em 

desfavor YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE INC), 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 no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

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 documentos 

legíveis e indispensáveis à propositura da demanda (especificamente: 

documento que comprove a legitimidade ativa da autora para pleitear o 

eventual ressarcimento de valores – comprovante de pagamento, 

transferência e/ou prova mínima do vínculo entre as partes), eis que 

ausentes tais documentos nos autos, bem como, os de (fls.13/14 – 

correspondência ID 15061406, fls.03/04), uma vez que ilegíveis e 

indispensáveis, nos termos do art.320, do CPC; b) juntando o comprovante 

de endereço no qual a parte autora figure como titular ou, sendo em nome 

de terceiro, que o mesmo venha acompanhado de declaração de 

residência assinada pelo titular da unidade consumidora) (art.320, CPC); 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. Transcorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 04 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007425-45.2018.8.11.0003

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:

AHMED CHARANEK DIAZ CHACON 74000667149 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007425-45/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso. 

Executados: Ahmed Charanek Diaz Chacon (Celular House) e Outro. 

Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO 

SUL DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor AHMED CHARANEK DIAZ CHACON (CELULAR HOUSE), pessoa 

jurídica de direito privado e, AHMED CHARANEK DIAZ CHACON, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte exequente, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, 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 , 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, 04 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007381-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUZ BORGES LEAL (AUTOR(A))

ROGERIO LUZ BORGES LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOS ANJOS (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 de Citação da parte 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005732-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO JOSE CAMARGO (EXECUTADO)

RONILDO JOSE CAMARGO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 13540405, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000106-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

J M SARTOR IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO SOARES DA PENHA 82079471104 (RÉU)
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O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, 

na qualidade de patrono da parte autora, para MANIFESTAR-SE acerca da 

Certidão Negativa do Oficial de Justiça de ID nº 12830776, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008863-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANE NEVES DA SILVA BROCUA (AUTOR(A))

MARIA FLORENCIA DE SOUZA (AUTOR(A))

EVANI DA SILVA DOURADO (AUTOR(A))

INES DA SILVA MACEDO (AUTOR(A))

FRANCISCA FLORENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

ALTEMIR FLORENCIA DE LIMA (AUTOR(A))

JAIR DA SILVA (AUTOR(A))

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSCINEY FLORENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIO NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILZA CORREIA DE LIMA CASTRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1008863-43.2017.8.11.0003. 

AUTOR: MARIA FLORENCIA DE SOUZA, FRANCISCA FLORENCIO DA 

SILVA, JOSCINEY FLORENCIO DA SILVA, ALTEMIR FLORENCIA DE LIMA, 

IVANIR DA SILVA, INES DA SILVA MACEDO, EVANI DA SILVA DOURADO, 

JAIR DA SILVA, LUCIO NEVES DA SILVA, LUCIANE NEVES DA SILVA 

BROCUA RÉU: MARILZA CORREIA DE LIMA CASTRO Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO ajuizada por MARIA FLORENCIA 

DE SOUZA e outros em desfavor de ESPOLIO DE MARILZA CORREIA DE 

LIMA CASTRO, devidamente qualificados na exordial. Por meio da decisão 

de ID 11307660, foi determinado que a parte autora emendasse a inicial, 

no sentido de regularizar o polo passivo da demanda, indicando a 

qualificação completa de "João Lennon", inventariante do ESPÓLIO DE 

MARILZA CORREIA DE LIMA CASTRO, para fins de citação. Por meio da 

petição de ID 11865040, a parte autora informou que JOÃO LENNON, que 

ocupa o imóvel, teria se negado em fornecer sua qualificação completa, de 

modo que postula a citação do espólio com advertência de que o Sr. João 

Lennon forneça seus dados pessoais no momento da citação. Vieram-me 

conclusos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do 

art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 

3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 334 da Lei 13.105/15, 

designo o dia 11 de outubro de 2018, às 08h, para audiência de 

conciliação, que será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara 

Cível. Consigno que, quando do cumprimento do mandado, o Oficial de 

Justiça deverá diligenciar no sentido de obter a qualificação completa de 

JOÃO LENNON, inventariante do ESPÓLIO DE MARILZA CORREIA DE LIMA 

CASTRO. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma 

processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam 

injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, será imposta 

multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, no 

valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida neste 

processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de 

Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005547-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ROSENI SOUSA LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005547-85.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ROSENI SOUSA LIMA DE OLIVEIRA RÉU: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS ajuizada por ROSENI SOUSA LIMA DE OLIVEIRA em desfavor 

de BANCO ITAUCARD S/A, ambos devidamente qualificados na exordial. 

Recebo a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 e não incide 

nas hipóteses do art. 330, ambos da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil). Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos 

dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Conforme o disposto no artigo 

334 da Lei 13.105/15, designo o dia 09 de outubro de 2018, às 09h, para 

audiência de conciliação, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência, conforme o disposto no art. 334, caput, do novel 

diploma processual civil. Advirtam-se as partes de que, caso não 

compareçam injustificadamente à audiência de conciliação ora designada, 

será imposta multa decorrente da prática de ato atentatório à dignidade da 

Justiça, no valor de até dois por cento da vantagem econômica pretendida 

neste processo ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso, tudo nos termos do artigo 334, § 8º, Lei n. 13.105/15. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 20 de julho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005223-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA (AUTOR(A))

DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDICARLOS RONQUI FERREIRA (RÉU)

EJC - FERREIRA TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005223-95.2018.8.11.0003. 

AUTOR: LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA, DIEGO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA RÉU: EDICARLOS RONQUI FERREIRA, EJC - FERREIRA 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO 

CIVIL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por LUCINEIDE FECHTNER GOUVEIA e DIEGO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA em desfavor de EDICARLOS RONQUI FERREIRA 

e EJC FERREIRA TRANSPORTES LTDA ME, devidamente qualificados na 

exordial. Os autores alegam, em síntese, que são pais da infante LORENA 

FECHTNER DE OLIVEIRA, de 04 (quatro) anos de idade, falecida 

prematuramente em 21/06/2018, em decorrência de um acidente trânsito 

ocorrido na BR163. Relatam que, no dia 21/06/2018, por volta das 11h55, o 

segundo autor conduzia seu veículo Ford/Fiesta GL, placa JWR-8586, pela 

Rod. Br 163, sentido Itiquira-MT para Rondonópólis, e que sua única filha, 

LORENA FECHTNER DE OLIVEIRA, também estava no veículo. Aduzem 

que, na mesma ocasião, o caminhão pertencente aos Réus, placas 

EJV-0158 e MIQ-5504, trafegava no mesmo sentido com velocidade 

superior à permitida, vindo a colidir na traseira do veículo conduzido pelo 

segundo autor. Sustentam que, com o impacto da batida, o veículo 

Ford/Fiesta derrapou na pista, colidiu na canaleta de escoamento do 

canteiro da pista e capotou logo em seguida, momento em que a criança 

foi ejetada do veículo, caindo no meio da pista já sem vida. Ressaltam que, 

de acordo com o disco de tacógrafo, as autoridades que compareceram 

no local do acidente constataram que a velocidade do caminhão no 

momento do impacto era de 105km/h e que a velocidade permitida no local 

era de 90km/h. Asseveram que o acidente ocorreu por culpa única e 

exclusiva do condutor do veículo dos Réus, eis que, ao trafegar em 

velocidade superior a permitida, não observou o veículo que transitava à 

sua frente. Por conta de tais fatos, pleiteiam o deferimento da tutela de 

urgência, a fim de que seja oficiado ao Detran/Ciretran para constar 

restrições de circulação e alienação junto aos veículos de propriedade 

dos réus. Apresentam pedidos de natureza final e juntam documentos. Era 

o que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, 

ambos da lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça à parte autora, nos termos dos artigos 

98 e 99, § 3º, da Lei 13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de 

urgência. Prescreve o artigo 300, parágrafo 3º, do Novo Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (...)”. Em relação ao 

pedido de tutela de urgência supramencionado, verifico que não se fazem 
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presentes os requisitos para a concessão da medida pretendida, visto que 

as alegações apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação 

probatória, sendo recomendável, a priori, a formação do contraditório. 

Desse modo, não obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia do 

boletim de ocorrência, certidão de óbito, dentre outros documentos, é 

certo que não há elementos seguros o suficiente para ensejar a 

concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda melhor 

compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o pedido 

de tutela de urgência dependem de melhor apuração. Nesse sentido, a 

pretensão de que sejam inseridas restrições nos veículos de propriedade 

dos requeridos constitui medida eventualmente cabível para garantia de 

futura execução, não havendo elementos aptos a autorizá-los neste 

momento processual, de modo que, in casu, não estão demonstrados 

requisitos do art. 300 do CPC/15 para a concessão da medida liminar 

postulada. Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela 

probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição 

sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos 

termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela 

de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, 

convença o julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não 

estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida 

liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 

02 de outubro de 2018, às 09h, para audiência de conciliação, que será 

realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme o 

disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. Advirtam-se 

as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à audiência de 

conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da prática de 

ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da causa, a 

ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos termos do 

artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 16 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005516-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA JOSE CALDEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO JOSE GALDINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005516-65.2018.8.11.0003. 

AUTOR: TEREZINHA MARIA JOSE CALDEIRA RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL ajuizada por TEREZINHA MARIA JOSE CALDEIRA em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S.A, ambos devidamente qualificados na exordial. A 

autora alega, em síntese, que é cliente do banco réu há mais de vinte anos 

e que foi fiadora de uma Cooperativa, a qual teria ficado por um período 

inadimplente, tendo a demandante sido notificada do inadimplemento em 

novembro de 2017. Aduz que os cooperados negociaram o débito e 

fizeram a quitação. Contudo, alega que, por esse motivo, a autora teve o 

seu cartão de crédito e outros serviços, como financiamento e 

empréstimos, bloqueados. Sustenta que, ao consultar o réu, este teria 

informado que havia uma restrição temporária no Cadastro Interno do 

Banco em nome da autora, o que restringe a maioria dos serviços, como 

cheque especial, cartão de crédito, financiamento, empréstimos, CDC, 

entre outros. Por conta de tais fatos, requer a concessão de tutela de 

urgência para exclusão de seu nome do cadastro negativo interno do 

banco réu. Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. Era o 

que cabia relatar. Fundamento. Decido. Recebo a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da 

lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, da Lei 

13.105/15. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Prescreve o 

artigo 300, parágrafo 3º, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...)§ 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. (...)”. Em relação ao pedido de tutela de urgência 

supramencionado, verifico que não se fazem presentes os requisitos para 

a concessão da tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas 

requerem melhor análise e exigem dilação probatória, sendo 

recomendável, a priori, a formação do contraditório. Desse modo, não 

obstante a parte autora tenha trazido aos autos certidão negativa de 

débitos, dentre outros documentos, é certo que não há elementos seguros 

o suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o 

que demanda melhor compreensão fática, haja vista que as razões que 

fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem de melhor 

apuração. Descabida, portanto, a pretensão de exclusão do nome da 

demandante do cadastro negativo interno do banco réu, ao menos neste 

momento processual, uma vez que a restrição interna é procedimento 

próprio das instituições financeiras, de modo que a negativa de 

concessão de crédito parece configurar exercício regular do direito do 

banco. Nesse sentido, colham-se os seguintes julgados: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CRÉDITO 

OPERAÇÃO PRONAF - FACULDADE DA INSITUIÇÃO FINANCEIRA – 

RESTRIÇÃO CADASTRAL INTERNA – LIBERDADE DE CONTRATAR - 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE 

INDENIZAR - DANO MORAL INDEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.Embora a 

responsabilidade da instituição ré seja objetiva, na forma do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato 

ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e 

o referido ato.O Código de Defesa do Consumidor não proíbe a 

elaboração, organização, consulta e manutenção de banco de dados 

sobre consumidores. Importante salientar que a legislação regula sua 

existência, em especial quanto à finalidade e à proteção do crédito, de 

maneira que a negativa do banco não exige fundamentação, posto que a 

aceitação de clientela é mera liberalidade, onde o Apelado avalia o risco de 

ter a pessoa como cliente.A negativa de concessão de crédito não 

configura ato ilícito, visto que as instituições bancárias não são obrigadas 

a contratar e nem a conceder crédito a qualquer pessoa do povo. A 

restrição cadastral interna não fere a lei, moral ou a imagem pública da 

pessoa, pelo que, é estritamente interna. Não há que falar em dano moral 

quando há a recusa de concessão de crédito por haver restrições em 

cadastro interno de instituição financeira.” (TJ-MT, Ap 37398/2015, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016) 

(destaquei) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – NEGATIVA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE 

PARA PESSOA FÍSICA - FACULDADE DA INSITUIÇÃO FINANCEIRA - 

RESTRIÇÃO INTERNA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A 

restrição interna é procedimento próprio das instituições financeiras, 

compreendido como a faculdade de disponibilizar seus produtos no 

mercado, mediante preenchimento de condições e critérios próprios. 

Verificando-se que o consumidor possui restrição interna, a recusa de 

abertura de conta corrente configura exercício regular do direito do banco. 

Na hipótese, se o interessado não preenche os requisitos objetivos 

estabelecidos pelo banco, inexiste qualquer ilegalidade na recusa em 

promover a abertura de conta corrente, porquanto tal ato é faculdade, não 

obrigação. Como a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que 

ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem, consoante inteligência 

do artigo 927 do Código Civil, e partindo da premissa de que a instituição 

bancária Apelada não cometeu ato ofensivo à honra do Apelante, não há 

razão para sua condenação em danos morais.” (TJ-MT, Ap 93074/2013, 

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 21/10/2014) 

(destaquei) Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela 

probabilidade do direto invocado, ao menos nessa fase de cognição 

sumária, consoante prevê o artigo 300 do CPC/2015. Ressalte-se que, nos 

termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela 

de urgência quando inocorrer situação fática e jurídica que, de plano, 

convença o julgador acerca da probabilidade do direito e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, uma vez que não 

estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida 

liminar. Conforme o disposto no artigo 334 da lei 13.105/15, designo o dia 

04 de outubro de 2018, às 10h30min, para audiência de conciliação, que 
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será realizada na sala de audiências desta Segunda Vara Cível. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme o disposto no art. 334, caput, do novel diploma processual civil. 

Advirtam-se as partes de que, caso não compareçam injustificadamente à 

audiência de conciliação ora designada, será imposta multa decorrente da 

prática de ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de até dois por 

cento da vantagem econômica pretendida neste processo ou do valor da 

causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso, tudo nos 

termos do artigo 334, § 8º, lei n. 13.105/15. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009930-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES (ADVOGADO(A))

MARY LUCIA MORESCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Beatriz Machado (RÉU)

LAURA ROSA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009930-43.2017.8.11.0003. 

AUTOR: MARY LUCIA MORESCO RÉU: LAURA ROSA DA SILVA, BEATRIZ 

MACHADO Vistos etc. Diante do teor da certidão retro, CANCELO a 

audiência do dia 19.07.2018, REDESIGNANDO o ato para o dia 09 de 

outubro de 2018, às 09h30min. Às providências. RONDONÓPOLIS, 18 de 

julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007603-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Feitos Cíveis 

nº1007603-91/2018 Ação: Consignação em Pagamento Autor: Luciano 

Augusto Cavalcante de Oliveira. Réu: Banco Santander Brasil S/A. Vistos, 

etc. LUCIANO AUGUSTO CAVALCANTE DE OLIVEIRA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Consignação 

em Pagamento” em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória 

de urgência, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando que 

a parte autora propusera ação de consignação em pagamento; 

considerando, ainda, que a parte em sede de tutela provisória de urgência 

requerera a suspensão do leilão extrajudicial (fl.21 – correspondência ID 

15218503, fl.18), sendo este pedido incompatível com o procedimento 

especial escolhido, hei por bem determinar que se intime a parte autora, 

através de seu bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, adeque a pretensão, nos termos do artigo 319, III e IV, Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, 

inciso I, do CPC. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007714-75.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO F MONTEIRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

ANGELA FRANCISCA MONTEIRO MIRANDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Feitos Cíveis 

nº1007714-75/2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Itiquira – MT 

Autor: Aguinaldo F. Monteiro & Cia Ltda – ME. Réus: Banco Santander S/A 

e Outro. Vistos, etc. AGUINALDO F. MONTEIRO & CIA LTDA – ME, pessoa 

jurídica de direito privado, ingressou neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de BANCO SANTANDER S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, e, JULIAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA EPP, 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) 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; b) 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., 13 de setembro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007540-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEISIHELEN NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007540-66/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Geisihelen Nascimento dos Santos. 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 GEISIHELEN NASCIMENTO DOS SANTOS, 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, 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.34– correspondência ID 15186997) fora emitida com endereço 

diverso do constante no contrato de (fl.23 – correspondência ID 

15186985, fl.03), bem como, não há nos autos AR com assinatura da ré 

comprobatório de que fora constituído em mora, eis que o de (fl.35– 

correspondência ID 15186997, fl.02) encontra-se apócrifo, nos termos do 

art.320 do CPC e §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº911/69; b) corrigindo o 

valor da causa, eis que o constante de (fl.07 – correspondência ID 

15186938, fl.06) encontra-se discrepante com o cálculo apresentado pelo 

autor à (fl.37 – correspondência ID 15187003), nos termos do artigo 319, 

V, do Código de Processo Civil; c) recolhendo as custas e taxas 

judiciárias, bem como, comprovando 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, 11 

de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001715-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BENICIO (RÉU)

Outros Interessados:

DURVALINO PEREIRA DA CRUZ (TESTEMUNHA)

JULIO DA CONCEICAO MEDEIROS (TESTEMUNHA)

DEUZELIA CLARA MELLO MACIEL (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 
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tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003882-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WGLHEDSON LUIZ PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE SUL ENERGIA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002956-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA (ADVOGADO(A))

A. DO N. ROSA EIRELI (REQUERENTE)

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Dados do processo: Processo: 1002956-53.2018.8.11.0003; 

Valor causa: $6,000.00; Tipo: Cível; Espécie: CAUTELAR INOMINADA 

(183)/[ACESSÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: A. DO N. ROSA EIRELI Parte Ré: REQUERIDO: BRADESCO 

LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 713583 Nr: 8705-78.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S SPERBER BAIA, SELMA SPERBER BAIA

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, compulsando detidamente os autos, constatou-se a 

ausência da citação dos executados ( S SPERBER BAIA e SELMA 

SPERBER BAIA). Nestes termos, manifeste-se o patrono da parte 

exequente, requerendo, para tanto, o que entender de direito, em 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 704687 Nr: 12665-76.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTECENTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONTENTORES FLEXÍVEIS LTDA ME OU CONTECENTRO COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS EIRELI - ME, LUCAS RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para que efetue o pagamento das diligências 

do Oficial de Justiça para Citação do executadoContecentro Indústria e 

Comércio de Contendores Flexíveis - ME., conforme requerido às fls. 84, 

verso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 412645 Nr: 8581-37.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR TIAGO, WANDERLAN LIMA, ANGELA 

CASSIANA DE ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 176, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 703427 Nr: 11405-61.2011.811.0003

 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: TERESINHA STRAPASSON FOCKINK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ENGESUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes para 

manifestarem, no prazo legal, acerca do laudo de fls. 636/658, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 294479 Nr: 8960-85.2002.811.0003

 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: AHMAD HUSSEIN HAIDAR AHMAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO 

- OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca do Petitório de fls. 260/261, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708765 Nr: 3646-12.2012.811.0003

 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: JOVINO MENDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - OAB:19989/O, 

MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT

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

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441834 Nr: 10504-30.2010.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO HILARIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITY LAR CUIABA MT, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848/MT, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:6483/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A, 

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:23.167A

 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.: 387638 Nr: 1336-09.2007.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ZANOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE 

COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA, HOSPITAL UNIMED CAXIAS 

DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO DE 

OLIVEIRA - OAB:12.637-B/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 

- B, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carmen Lúcia da Rosa 

Vicente - OAB:59.888/RS, MARCO TULIO DE ROSE - OAB:RS/9551, 

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - OAB:28992/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 das informações de fls. 2657/2658, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 403213 Nr: 16725-34.2007.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARCOS VINICIUS STROBEL, EGON 

STROBEL, EMMA STROBEL OU EMMA ZILS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA 

LTDA, BRADESCO SEGUROS S/A, WURTH DO BRASIL PECAS DE 

FIXACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAC CHEDID SAUD - 

OAB:4418-A, ISAC CHEDID SAUD - OAB:6919 RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH KATIA PINI - 

OAB:SP/124.798, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O, 

LUCIANO BASTOS DOMINGUEZ - OAB:128.434/SP, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A, VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 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. CRISTIANO NUNES SANTANA, OAB/MT 

nº 0016479, 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.: 428615 Nr: 10687-35.2009.811.0003

 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: PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes da audiência de conciliação designada para o dia 

24/10/2018, às 17h00min, nos termos da decisão abaixo transcrita: 

"Vistos etc. Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo 

vislumbra a possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à 

solução consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial. 

Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de 

criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais 

constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ. Assim, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

17H, a ser presidida por esta magistrada. Consigno, por oportuno, que, 

considerando que o processo em exame não demanda produção de 

novas provas, reclamando julgamento antecipado da lide, NÃO SENDO 

OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO SENTENCIADO NA 

AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433986 Nr: 2652-52.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE RIBEIRO DA SILVA FLUCH

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

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT/12.007

 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. 129, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 293851 Nr: 8422-07.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO ALVES PINTO, SEBASTIAO PAULA 

DO CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 INTIMAÇÃO do patrono da parte requerida acerca da r. Sentença de fls 

retro, nestes termos: "...Com efeito, diante da regularidade dos termos da 

avença entabulada pelas partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO e, 

via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 487, III, 

“b”, da Lei 13.105/15".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 718550 Nr: 14015-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAIPA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERSERRA COOPERATIVA DOS 

PRODUTORES DO RURAIS DA SERRA, ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 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 
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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para fins de 

cumprimento da r. Decisão de fls. 97. O pagamento deverá ser realizado 

pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no 

site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 430672 Nr: 12557-18.2009.811.0003

 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: ARLETE GONCALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - 

OAB:OAB/PR16587

 Intimação do procurador da parte autora para fornecer o endereço 

atualizado da mesma, face a certidão do oficial de justiça de fls 104.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 823149 Nr: 4035-55.2016.811.0003

 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: CARLOS ALEXANDRE NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI - 

OAB:OAB/MT11065

 INTIMAÇÃO das partes da audiência de Conciliação designada para o dia 

31/10/2018, às 15h00min, nos termos da decisão a seguir transcrita: 

"Vistos etc. Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo 

vislumbra a possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à 

solução consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial. 

Registro, por oportuno, que propiciar o diálogo entre as partes a fim de 

criar ambiente adequado à conciliação ou à mediação nos litígios judiciais 

constitui providência que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Novo 

Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, inciso V, e 165 e 

seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro das disposições 

contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ. Assim, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 

15H, a ser presidida por esta magistrada. Consigno, por oportuno, que, 

considerando que o processo em exame não demanda produção de 

novas provas, reclamando julgamento antecipado da lide, NÃO SENDO 

OBTIDA CONCILIAÇÃO NO ATO, SERÁ O FEITO SENTENCIADO NA 

AUDIÊNCIA ORA DESIGNADA, IMEDIATAMENTE. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762416 Nr: 14684-50.2014.811.0003

 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: MARCILIUS DE MORAES MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ALEXANDRA SANTANA 

DALBERTO - OAB:7629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - 

OAB:OAB/MT 20.739-A

 CERTIFICO que a audiência designada nestes autos foi cancelada em 

virtude da designação da magistrada, Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni, a partir de 24 de julho de 2018, para jurisdicionar 

exclusivamente a Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, 

bem como o Juiz Substituto, Dr. Luiz Antonio Sari, estar cumulando 02 

Varas, o que o impossibilita a realização da referida audiência, por 

incompatibilidade com a pauta de audiências da 1ª Vara Cível de sua 

titularidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 797838 Nr: 13400-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL PEDRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar no feito requerendo o que 

de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 791556 Nr: 10901-16.2015.811.0003

 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: MARJONY ADALCINO RODRIGUES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:16.846-A MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida para 

manifestar, no prazo legal, acerca do petitório de fls. 82, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 758659 Nr: 12542-73.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

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

SHCAIRA - OAB:20495-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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 790174 Nr: 10304-47.2015.811.0003

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, JEAN PIERRE 

DIAS DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTOPHER BARRY WARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298/MT, WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - 

OAB:MT/10.931-A, ZAID ARBID - OAB:MT/1822A

 INTIMAÇÃO dos patronos das partes da r. Sentença de fls. 159, vez que 

a mesma não foi publicada até a presente data.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007381-26.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUZ BORGES LEAL (AUTOR(A))

ROGERIO LUZ BORGES LEAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DOS ANJOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007381-26/2018 Ação: Reintegração de Posse Autores: Rogério Luz 

Borges Leal e Outro. Réus: Cleiton dos Anjos e Outros. Vistos, etc. 

ROGÉRIO LUZ BORGES LEAL e EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Reintegração de Posse” em desfavor de CLEITON DOS ANJOS e OUTROS, 

sem qualificação nos autos, sobreveio o pedido liminar, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Primeiramente, acolho a emenda inicial de 

(fls.32/36 – correspondência ID 15160713 a ID 15186742). Entendo 

conveniente a justificação prévia do alegado, assim, designo o dia 15 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas, para audiência, devendo o autor arrolar 

tempestivamente as testemunhas (arts.218, §3º; 562 e 568, CPC). Nos 

termos do artigo 562, 567 e 568, ambos do Código de Processo Civil, 

intimem-se os réus para comparecerem à audiência de justificação. 

Excepcionalmente, conforme requerido na peça vestibular, cite-se 

pessoalmente Cleiton dos Anjos, bem como, os demais réus nos termos do 

artigo 554, §1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 12 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007460-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ARTHUR ALVES DE BORBA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS FERREIRA BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007460-05.2018.8.11.00003 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 

Jaciara – MT Autores: Maria José Alves do Nascimento e Outro. Réu: Elvis 

Ferreira Borba. Vistos, etc. Da análise detida dos autos, verifica-se que a 

presente missiva tem como finalidade a citação do réu, Sr. Mateus de 

Sousa Oliveira, na Ação de Alimentos sob nº5498-11.2016.811.0010 

(Código – 86733). In casu, considerando que o nosso Egrégio Tribunal de 

Justiça em razão do Provimento n. 10/2003/CM, do Conselho de 

Magistratura do Estado de Mato Grosso, em face do que estabelece o 

artigo 57 da Lei Estadual nº. 4.964/85 (COJE), prevê que nesta Comarca 

somente as Varas de Família e Sucessões têm competência para 

processar e julgar os feitos envolvendo as matérias de família e 

sucessões, bem como as ações de jurisdição voluntária (destaquei). 

Assim, verifica-se a incompetência deste Juízo para processar a presente 

missiva, pelo que determino a remessa destes autos a uma das Varas 

Especializadas de Família e Sucessões desta Comarca, mediante as 

cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 11 de setembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007571-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA COUTO SILVA (ADVOGADO(A))

TAUA BIODIESEL LTDA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODILIO BALBINOTTI FILHO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007571-86/2018 Ação: Embargos à Execução Embargante: Tauá 

Biodisel Ltda – Em Recuperação Judicial. Embargado: Odílio Balbinotti Filho. 

Vistos, etc. TAUÁ BIODISEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressara neste 

Juízo com os presentes “Ação de Embargos à Execução”, em desfavor de 

ODÍLIO BALBINOTTI FILHO, com qualificação nos autos, 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 embargante não juntara declaração de hipossuficiência, aduzindo, 

apenas, que não possui condições financeiras de arcar com as custas 

processuais. No entanto, a parte embargante não fornecera como deveria 

ter feito, dados suficientemente concretos, a ponto de convencer este 

magistrado acerca da necessidade de tal benefício, mesmo porque a mera 

alegação de que se encontra em recuperação judicial não é condão para 

concessão de assistência judiciária. Desta forma, podemos afirmar que a 

presunção de pobreza não opera automaticamente, com a simples 

declaração afirmada pela parte embargante, 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 embargante não possuir condições para suportar 
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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 

embargante 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 

embargante 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, 13 

de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000592-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

GERALDA DE SOUZA GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000585-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

ELIAS CARLOS BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004974-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO (ADVOGADO(A))

RHAYSA WOLF CHARANEK (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-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))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826947 Nr: 5237-67.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSIFLORA MADEIRAS LTDA, MADEIREIRA 

DOIS PINHEIROS EIRELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PASSIFLORA MADEIRAS LTDA, CNPJ: 

18961246000195 e atualmente em local incerto e não sabido MADEIREIRA 

DOIS PINHEIROS EIRELLI, CNPJ: 05684415000145. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por meio do Promotor de Justiça oferece DENÚNCIA em 

desfavor das indiciadas: Passifrora Madeiras LTDA e Madereira Dois 

Pinheiros EIRELI. No dia 09/04/2016, a denunciada Passiflora Madeiras 

Ltda, vendeu madeiras sem licença válida outorgada pela autoridade 

competente. A ré comercializou 56,900m³ de madeira serrada TIPO 

SARRAFO, CAIBRO, VIGOTA, VIG CURTA E PLANCHA da espécie 
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Maçanduba para empresa localizada em outro estado, em desacordo com 

a NF nº 420 e GF3 nº. 405, emitidas. Na sequência, a denunciada Madeira 

Dois Pinheiros EIRELI, transportou a madeira sem licença válida para todo o 

tempo da viagem outorgada pela autoridade competente.

Despacho: .Código nº 826947.Vistos etc.Recebo a denúncia contra as 

acusadas dando-as como incurso nas sanções nela mencionada.Cite as 

denunciadas, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 

artigos 361e 363, §1º, do CPP.Uma vez citadas as denunciadas e caso 

não constituam defensor e nem apresente resposta a acusação, nomeio, 

desde já, um dos Defensores Públicos que atuam nesta vara, para 

patrocinar o interesse das infratoras (art. 396-A, §2º, CPP), bem como 

para apresentar defesa, no prazo de 10 (dez) dias. Proceda a Sra. 

Gestora a juntada aos autos da folha de antecedentes criminais.Expeça o 

necessário. Intime.Rondonópolis-MT, 24 de agosto de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 10 de setembro de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803015 Nr: 15594-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS AUTO, TRANSPORTES 

PANORAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH - 

OAB:9.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

15594-43.2015.811.0003, Protocolo 803015, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427063 Nr: 9266-10.2009.811.0003

 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): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:MT/5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI, para devolução dos autos nº 9266-10.2009.811.0003, 

Protocolo 427063, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448602 Nr: 3781-58.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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, 

JUSSARA CRISTINA ABRANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:17.088 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARIOSVALDEZ 

RODRIGUES DE LIMA, para devolução dos autos nº 

3781-58.2011.811.0003, Protocolo 448602, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 706691 Nr: 1421-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->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): LUCIENE GONÇALVES JOVINO, ADELAIDE 

GONÇALVES JOVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) REUEL DE MEIRELES 

FELTRIN, para devolução dos autos nº 1421-19.2012.811.0003, Protocolo 

706691, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759923 Nr: 13303-07.2014.811.0003

 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): ELPN INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA 

DE BEBIDAS LTDA- ME, MARIA CONCEIÇÃO MEZA PUERRO, LEONARDO 

LUIZ PUERRO PEREIRA, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOARINA PATRICIA 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 13303-07.2014.811.0003, 

Protocolo 759923, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782911 Nr: 7374-56.2015.811.0003

 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: HASS & ARRUDA LTDA, AYLON GONÇALO DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FR NUTRIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE 

RAÇOES LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA APARECIDA 

MAZETTO DAMIÃO - OAB:OAB/PR 44.455, RAFAEL DAMIÃO - 

OAB:OAB/PR46.233, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:OAB/SP119859

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSICA SANTOS 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 7374-56.2015.811.0003, Protocolo 

782911, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 729812 Nr: 10444-52.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO JOSE PIO

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

"TELEXFREE INC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:OAB/ES 12.529

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 10444-52.2013.811.0003, 

Protocolo 729812, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715651 Nr: 10950-62.2012.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCCO & ZONZINI ASSESSORIA E 

CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA CRUZ MULLER 

ABREU LIMA - OAB:6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:OAB/MT/3504-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) HEBLAIMA OTÍLIA 

CECILIO DOMBROSKI, para devolução dos autos nº 

10950-62.2012.811.0003, Protocolo 715651, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835524 Nr: 7299-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETH SIMÃO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA - OAB:MT23263

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARÍLIA MESQUITA 

MIRANDA, para devolução dos autos nº 7299-80.2016.811.0003, 

Protocolo 835524, 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.: 731127 Nr: 11593-83.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMA VIEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM ACERCA DA 

PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 1153, NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 890798 Nr: 2075-93.2018.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEVESUL INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIQUIRI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR QUEIROZ 

SULEIMAN - OAB:OAB/MS 14991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 23, bem como, providenciar o 

andamento do feito no prazo legal, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895763 Nr: 3833-10.2018.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES LUCIANO CARDOSO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSÓRIO CAETANO DE OLIVEIRA 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 12, bem como, providenciar o 

andamento do feito no prazo legal, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 821867 Nr: 3552-25.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPR, JOSIANE ROCHA PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFRO TRANSPORTES LTDA, ITAÚ SEGUROS 

DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A, ROGÉRIO AVELAR - 

OAB:12.303/MT-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte requerida para manifestar sobre a 

contestação e documentos de fls. 147/219, no prazo egal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402992 Nr: 16486-30.2007.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO MARCIO, MARIA ELAINE FERNANDES DA 

SILVA, ELIEZIO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR JESUS CUSTÓDIO - OAB:3727/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA PROFERIDA ÀS FLS. 137/141.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 897945 Nr: 4642-97.2018.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SANTOS DE JESUS DORIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO UNIFICADA PAULISTA DE 

ENSINO RENOVADO OBJETIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO GONÇALVES RAPOSO - 

OAB:9892-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 13, bem como, providenciar o 

andamento do feito no prazo legal, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895831 Nr: 3857-38.2018.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANI VILALBA QUEIROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CAMARGO JUNIOR - 
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OAB:13.844-A/MS, CECILIA VASCONCELOS F.M. DE CHAGAS - 

OAB:15003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 13, bem como, providenciar o 

andamento do feito no prazo legal, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 744704 Nr: 4797-42.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO BERGAMASCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA RETIRADA DA 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA Á FL. 64, BEM COMO COMPROVAR A 

DISTRIBUIÇÃO, PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807228 Nr: 17101-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L D BENDLIN ME, LAURA DIAS BENDLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO EXQUENTE, PARA QUE TRAGA AOS AUTOS, 

COMPROVANTE DO PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO SENHOR OFICIAL 

DE JUSTIÇA, CONFORME CERTIDÃO DE FL. 84, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 880218 Nr: 10393-02.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COFACE DO BRASIL SEGUROS DE CRÉDITO S/A, BMF 

BELGO - MINEIRA FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R DE PAULO OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE QUADROS CALAZANS - 

OAB:363500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 19, bem como, providenciar o 

andamento do feito no prazo legal, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713277 Nr: 8387-95.2012.811.0003

 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: HELIO PERES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT REFORMAS E RECICLAGEM DE PNEUS 

LTDA, HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 5296, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Certifico que examinando os autos mais detidamente, verifica-se que o 

processo foi retirado em carga no dia 05.09.2018 pelo advogado da 

litisdenunciada, o qual permaneceu com os autos até o dia 06.09.2018. 

Assim, considerando o pedido da requerida para devolução do prazo para 

cumprimento da intimação de fls. 557, IMPULSIONO os autos para 

devolução de 01 (um)dia do prazo para a parte requerida contrarrazoar o 

recurso, querendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750289 Nr: 7902-27.2014.811.0003

 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: CLAUDIO GOMES PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNION TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334, LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TRAJANO CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:9171-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL DE FLS. 371374, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 894838 Nr: 3464-16.2018.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA CABRAL DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA CECILIA FERREIRA VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE C. M. ARRUDA - 

OAB:12820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 30, bem como, providenciar o 

andamento do feito no prazo legal, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402993 Nr: 16505-36.2007.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, ADRIANA REGINA 

PIETSCH SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA PROFERIDA ÀS FLS. 110/114.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 795689 Nr: 12676-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRASNIEVICZ & NADAL LTDA ME, L NADAL SERVIÇOS 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR NADAL, CRISTHIAN PEREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANTANA DA SILVA - 

OAB:19.987/MT, MARCELO ANDRIGO BAÍA EDUARDO - OAB:14.159-B

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 866311 Nr: 5388-96.2017.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRAIAMAR INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA 
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SUPERMERCADO REAL, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NEVES ORMONDE 

FERNANDES DE AVELAR - OAB:OAB/MT 17.630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 36, bem como, providenciar o 

andamento do feito no prazo legal, sob pena de devolução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402989 Nr: 16504-51.2007.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SOARES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, ADRIANA REGINA 

PIETSCH SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA PROFERIDA ÀS FLS.125/129.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 721788 Nr: 2810-05.2013.811.0003

 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: RONIGLEI DOURADO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALVES PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JR - OAB:OAB/PR57930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS VARGAS LEITE - 

OAB:11213-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTAS DA PROPOSTA DO PERITO Á 

FL. 134, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402991 Nr: 16489-82.2007.811.0003

 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: SAMIR MELHEM HAMZE, NAZIH MELHEM HAMZE, LABIB 

MELHEM HANZE, ANIS MELHEM HAMZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEFA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA PIESTCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:13.089-A, LEONARDO 

RANDAZZO NETO - OAB:3.504-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DE JESUS CUSTÓDIO 

- OAB:3727, VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - OAB:1578

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA PROFERIDA ÀS FLS.127/131.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775895 Nr: 4570-18.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALENILDES CALIXTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 41209 Nr: 1166-23.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO VIEIRA - ME, MAURÍCIO VIEIRA

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

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MAURÍCIO A. MARQUES 

- OAB:147.532-SP

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS, 

CONFORME CÁLCULO DE FLS. 318/319, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 380388 Nr: 8652-10.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE SILVA CLÁUDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIZIO FRANCISCO MANGABEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Dra ONEIDE RODRIGUES JAPIASSÚ, OAB/MT 13.620-B, 

retirou A CERTIDÃO DE CRÉDITO JUDICIAL PARA PROTESTO, ás fl.558, no 

dia 12/09/2018, para as devidas providencias, conforme recibo na fl. 558.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001696-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR (ADVOGADO(A))

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR (ADVOGADO(A))

SIMONE FENGLER SPIERING (ADVOGADO(A))

GERSON LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

NICANOR LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LUCIANE ROSA COSTA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ROSEANA OLIVESKI DOS SANTOS

 

.Processo nº 1001696-09.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante os termos do 

Acórdão proferido pelo e. TJMT, suspendo a realização do leilão 

designado nos autos. Aguarde a decisão de mérito do Agravo de 

Instrumento sob o nº 1009508-43.2018.8.11.0000. Deixo de prestar as 

informações, vez que não foram solicitadas. Comunique a Sra. Leiloeira 

acerca dos termos da decisão proferida no A.I. Cumpra, com urgência. 

Rondonópolis-MT, 13 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007420-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON ALVES (AUTOR(A))

TALITA DE SOUZA BEZERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

AMANDA GABRIELI MONTALVAO DE LIMA

 

Código Processo nº. 1007420-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 
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abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da unidade 

consumidora de sua residência, vez que as faturas com vencimento em 

08.11.2017 e 07.12.2017, foram emitidas unilateralmente para cobrança no 

importe de R$ 340,28 (trezentos e quarenta reais e vinte e oito centavos) 

e R$ 500,78 (quinhentos e setenta e oito reais), respectivamente. Ainda, 

requer que a demandada promova a exclusão de seu nome dos órgãos de 

proteção ao crédito, em relação ao débito acima descrito. 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 

das faturas, naquele montante, deu-se de forma unilateral, e não 

corresponde à utilização mensal de energia pela Unidade Consumidora nº 

6/2023752-5. Ademais, o autor comprova que sempre efetuou o 

pagamento de todas as faturas de energia e que não houve alteração de 

seu consumo/valor das parcelas. (Id. 15146096). 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 

se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora nº 6/2023752-5, em relação aos débitos nos valores de R$ 

340,28 e R$ 500,78, bem como que a requerida promova a suspensão do 

nome do autor do cadastro de inadimplentes, referente aos títulos acima 

mencionado, 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, 13 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006961-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER (ADVOGADO(A))

LAERCIO APARECIDO LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006961-21.2018.8.11.0003 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 30.04.2018 foi emitida unilateralmente 

para cobrança de "recuperação de consumo" no importe de R$ 1.742,18 

(um mil setecentos e quarenta e dois reais e dezoito 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 

6/1304430-0, restando identificada como cobrança de “recuperação de 
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consumo”, sendo, portanto, discutível o valor arbitrado na conta de 

energia objeto da lide. Ademais, o autor 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” 

(Id. 14876918). 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 suspensão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, 

referente ao débito no valor de R$ 1.742,18, com vencimento em 

30.04.2018, 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, 13 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003152-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO (ADVOGADO(A))

ELIO OLIVIO CANDIDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA GIONGO (RÉU)

VALTER ARNO PAUSE (RÉU)

ARI GIONGO (RÉU)

LEONARDO GIONGO (RÉU)

MARIA DO CARMO POLGA (RÉU)

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

FAZENDA LEONARDO PARTICIPACOES S.A (RÉU)

CARMEN LUCIA OLIVEIRA GIONGO (RÉU)

DURINE GIONGO (RÉU)

GIONGO IMOVEIS S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003152-23.2018.8.11.0003 Vistos etc. Sobre a 

contestação e documentos constantes no Id. 14352652, manifeste o 

credor no prazo de 05 (cinco) dias. Rondonópolis-MT, 13 de setembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000546-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (RÉU)

SIMONE GIOVANA FABRIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico e dou fé que não foi possível PROCEDER À CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO DE WILLIAN DOUGLAS GOUVEIA E SIMONE GIOVANA 

FABRIS, haja vista ter comparecido ao endereço indicado no r. mandado, 

onde, contudo, fui informado que aquele imóvel é de propriedade de 

Fernando Miron e que os requeridos mudaram daquele endereço há mais 

de ano. Portanto, devolvo o r. mandado, aguardo novas determinações. 

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018. JOACYR SILVA DA COSTA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000269-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIANE MORAES PORTELA (ADVOGADO(A))

LUZIA DE MORAIS ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

 

Intimação das partes, para que, no prazo legal se manifeste sobre a 

proposta do perito ID.14308426.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003248-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

EUCLIDES DARTORA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WBR AUTO SERVICE LTDA - ME (RÉU)

WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, Willian, com a informação da ECT de que o 

destinatário mudou-se e não existe o número.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004257-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES (ADVOGADO(A))

MISSAO FRANCISCANA DO MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA NOVAES PORFIRIO OAB - 003.498.391-07 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (RÉU)

CARLOS EDUARDO BORRI (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de recusado.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426956 Nr: 9080-84.2009.811.0003

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ELISA BUSANELLO, MARCELO DA SILVA LIMA, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL, BANCO BRADESCO S.A., 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:9708-A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, MARLI 

TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT, RICARDO ALVES 

ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A, SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO das partes para que, querendo, manifestem-se no prazo de 

05 (cinco) dias sobre a juntada do mandado de avaliação devidamente 

cumprido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 443126 Nr: 11794-80.2010.811.0003

 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: BANCO DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE RODOMAIS 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810

 INTIMAÇÃO da Srª Administradora Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se, tendo em vista o desarquivamento dos autos e remessa ao 

juizo falimentar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812984 Nr: 521-94.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C M Tecidos e Confecções LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Danilo Jose Moraes, FAINA MOREIRA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STENIO PEREIRA SILVA - 

OAB:25525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

53.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

50), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1010189-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010189-38.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III devidamente qualificados nos autos, ingressou com AÇÃO 

CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE ARRESTO em face de 

PROJETTA INCORPORADORA E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA/EPP E 

OUTROS, também qualificados no processo. No decorrer do processo, a 

autora pleiteia pela desistência da ação, requerendo sua extinção (Id. 
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14823781). 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. Sem custas, ante o beneficio da 

assistência judiciária. 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, 13 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010186-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PEDREIRA DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

CLAUDIO LEIVA (REQUERIDO)

SUELY MALIMPENSA LEIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1010186-83.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 

CLASSIC III devidamente qualificados nos autos, ingressou com AÇÃO 

CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE DE ARRESTO em face de 

PROJETTA INCORPORADORA E VENDAS DE IMÓVEIS LTDA/EPP E 

OUTROS, também qualificados no processo. No decorrer do processo, a 

autora pleiteia pela desistência da ação, requerendo sua extinção (Id. 

14823713). 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. Sem custas, ante o beneficio da 

assistência judiciária. 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, 13 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 895542 Nr: 3711-94.2018.811.0003

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MKBDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE 

- OAB:22.889, OLIVIA DE MATTOS GARCIA - OAB:14064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora na pessoa dos seus advogados, Dr. José 

Iondas Lima de Andrade, inscrito na OAB/MT., sob o nº. 22889 e Dª. Olívia 

de Mattos Garcia, inscrita na OAB/MT 14.064, do inteiro teor do despacho 

que a seguir transcrevo: " Visto. INTIME-SE a parte autora, para querendo, 

no prazo legal, manifestar-se nos autos, considerando a contestação de 

fls. 28/29, bem como o estudo psicossocial de fls. 30/34. Após, ouça-se o 

MP e conclusos. Às providências."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004069-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel (ADVOGADO(A))

ELEUSA CARDOSO DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MURTA DO PRADO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004069-42.2018.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo das 1ªs declarações, em cinco dias Bem 

como, intimar PGE para manifestar no prazo legal. Rondonópolis/MT13 de 

setembro de 2018 LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a) t

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005309-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. N. F. (ADVOGADO(A))

K. M. F. (ADVOGADO(A))

N. S. R. (RÉU)

 

Processo n.º 1005309-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS aforada por F.S.R. em face de 

N.S.R.R. (qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, 

conforme termo de audiência de ID: 15141268. 3. O representante do 

Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do acordo. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e estão bem representadas. 6. 

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado no ID: 15141268, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. 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. 8. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Notifique-se o representante 

do Ministério Público. 10. Tendo em vista que as partes renunciaram ao 

prazo recursal, a presente transita em julgado com sua publicação, assim, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

04 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000566-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. R. N. (ADVOGADO(A))

L. N. Z. (REQUERENTE)

M. E. Z. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000566-13.2018.8.11.0003 

INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, através 

do(a) patrono(a) para comparecer a 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões para firmar termo de guarda definitiva, em cinco dias, sob 

pena de arquivamento. Rondonópolis/MT, 13 de setembro de 2018 JOÃO 

BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001677-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. F. D. A. (REQUERIDO)

S. B. D. (ADVOGADO(A))
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“8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido 

articulado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual 

Civil, pelo que decreto o divórcio requerido por L. S. D. A. em face de N. F. 

D. A. (adrede individualizados). 9. O cônjuge virago voltará a usar o nome 

de solteira, qual seja, L. F. D. S.. 9. Sem condenação em custas e nem em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 10. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro 

civil. 11. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação. 12. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 04 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz 

de Direito.”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730770 Nr: 11324-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGP, AGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJV, EDIPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11324-44.2013.811.0003

Vistos em correição.

1. Determino novamente que a Sr.ª gestora judiciária cumpra a decisão de 

fl. 91, tal como já ordenado à fl. 92.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 438395 Nr: 7062-56.2010.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALC, MJCT, CACD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY SILVA NUNES - 

OAB:19877/O, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7062-56.2010.811.0003

Vistos em correição.

1. Em atenção ao teor da petição de fls. 92/93, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se o inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 731952 Nr: 12240-78.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAL, VAL, CAL, MLDSL, RSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644, RODOLFO 

PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12240-78.2013.811.0003

 Vistos em correição.

1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpra 

integralmente a decisão de fl. 66, trazendo aos autos a certidão negativa 

federal e a certidão negativa estadual (emitida pela PGE) em nome do de 

cujus, sob pena de remoção.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 275306 Nr: 6549-40.2000.811.0003

 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: NGDM, MLGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLZDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, WESLEY RODRIGUES ARANTES - OAB:13.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6549-40.2000.811.0003

Vistos em correição.

1. Ante o teor da petição de fl. 259, nomeio inventariante a herdeira Maria 

Leni Gonçalves Sandrini, a qual deverá ser intimada para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, preste o devido compromisso, nos termos do art. 617, 

parágrafo único, do Código de Ritos.

2. No mais, intime-se a inventariante substituta para que, no prazo de 10 

(dez) dias, traga aos autos a certidão de óbito da herdeira Nirce 

Gonçalves Medeiros, bem como para que providencie a habilitação de 

seus respectivos herdeiros.

3. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos conclusos.

 4. Intime-se.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 13 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 901927 Nr: 5923-88.2018.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJV, EDIPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5923-88.2018.811.0003

Vistos em correição.

1. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial (art. 321, do CPC), atendendo as disposições do art. 320, do Código 

de Ritos, juntando aos autos as guias de recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do 

CPC).

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

 WANDERLEI JOSÉ DOS REIS
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Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 751430 Nr: 8511-10.2014.811.0003

 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: RGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJV, EDIPG, MGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA ARAÚJO DA SILVA - 

OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Processo n.º 8511-10.2014.811.0003

Vistos em correição.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 41, intime-se pessoalmente a 

parte para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento das 

custas e taxas judiciárias que totalizam o valor de R$ 1.184,60 (um mil, 

cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), tal como apurado no 

cálculo de fl. 40.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 743437 Nr: 4046-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB:20753, 

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - OAB:, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - 

OAB:18199

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.

 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 814168 Nr: 953-16.2016.811.0003

 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: VDSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJV, EDIPG, MGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:5179, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 13969, TIAGO 

XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Processo n.º 953-16.2016.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro pleito de fl. 30.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 755056 Nr: 10330-79.2014.811.0003

 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: JLPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJV, MGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURO MENDES DE ANDRADE - 

OAB:MT/8.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Processo n.º 10330-79.2014.811.0003

Vistos em correição.

1. Determino novamente que a Sr.ª gestora judiciária cumpra a decisão de 

fl. 47, tal como já ordenado à fl. 51.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 406507 Nr: 2221-86.2008.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TG, CMGB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2008/236

Vistos em correição.

1. Indefiro o pedido de atualização dos valores dos alvarás postulados às 

fls. 129/131, considerando que estes já foram atualizados, conforme se 

verifica do extrato juntado às fls. 123/124, ressaltando que a correção de 

valores depositados junto à conta única observa parâmetros próprios, não 

havendo possibilidade de atualização através da contadoria judicial, 

conforme informado à fl. 127.

 2. Assim, tendo em vista que o objeto do feito já foi satisfeito, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 761377 Nr: 14164-90.2014.811.0003

 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: SVAD, SECD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14164-90.2014.811.0003

Vistos em correição.

1. Intime-se a inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize 

a representação processual do herdeiro Acram Vieira Alves Dib, bem 

como para que traga aos autos as certidões negativas das fazendas 

federal, estadual (emitida pela PGE) e municipal em nome do de cujus e o 

plano de partilha dos bens inventariados.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

3. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.
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WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 441801 Nr: 10471-40.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:12651/MT, FABIANA DA SILVA NUNES VANNI - OAB:12391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10471-40.2010.811.0003

 Vistos em correição.

1. Intime-se a herdeira Alzira Alves da Silva, no endereço constante à fl. 

174, para que se manifeste sobre o plano de partilha de fls. 221/229, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

2. No mais, defiro o pleito formulado no item c de fl. 229.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 804389 Nr: 16075-06.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AADS, AADS, VMADS, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16075-06.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fl. 68, anverso e verso, determinando que seja 

oficiado à CEF para que bloqueie e penhore o valor existente a título de 

saldo PIS/FGTS em favor do executado, conforme o débito exequendo 

discutido no caso em apreço, bem como para que proceda à transferência 

dos valores para conta bancária informada pela parte autora no referido 

petitório.

2. No mais, quanto ao bloqueio de veículos de propriedade do devedor por 

meio do sistema RENAJUD, verifica-se que o bem localizado já possui 

restrições em seu registro, conforme comprovante anexo, motivo pelo qual 

se considera infrutífera tal diligência constritiva.

3. Sendo assim, abra-se vista dos autos às partes e ao representante do 

Ministério Público, para que requeiram o que de direito, no prazo legal.

4. Intime-se

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769624 Nr: 1985-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICRBE, EBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fls. 74/75, anverso e verso, 

determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em 

seus cadastros de restrições de crédito o nome do executado, nos termos 

do art. 782, §3º, do Código de Ritos, bem como seja expedida certidão 

judicial que comprova a dívida exequenda para que a parte exequente 

proceda com o protesto na forma postulada, com espeque no art. 517, do 

CPC. 12. Referente à busca de bens móveis de propriedade do devedor 

através do sistema RENAJUD, verifica-se que o bem localizado já possui 

restrições em seu registro, conforme comprovante anexo, motivo pelo qual 

se considera infrutífera tal diligência constritiva. 13. No mais, determino 

que seja oficiado à Caixa Econômica Federal a fim de que informe ao juízo 

acerca da existência de saldo de FGTS/PIS em favor do executado, no 

prazo de 30 (trinta) dias. 14. Em seguida, cumpridas as determinações 

supra, abra-se vista dos autos à parte autora para indicar bens do 

devedor à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, ao Ministério 

Público. 15. Intime-se. 16. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 441080 Nr: 9749-06.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9749-06.2010.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito formulado no à fl. 127, devendo ser expedidos os 

competentes alvarás judiciais em relação aos veículos inventariados.

2. No tocante aos bens imóveis mencionados às fls. 120/121, intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, no prazo de 10 (dez) 

dias, providencie a juntada da renúncia aos quinhões hereditários por 

instrumento público ou termo judicial nos autos, conforme os moldes do 

art. 1.806, do Código Civil, em favor do Sr. Alberi Wantz.

3. Intime-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 723473 Nr: 4465-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSB, KMDC, EDHMDC, DCDLS, ÉSC, HDLM, HB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDHMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON JORGE BASILIO DE 

OLIVEIRA - OAB:14.849, LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5.131/MT, 

LUCIANA LUMIE KOBATA - OAB:5131/MT, RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT, THEMIS LESSA DA SILVA - OAB:15.355 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4465-12.2013.811.0003

Vistos em correição.

1. Em atenção ao teor da petição de fl. 262, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se o inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis
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 Cod. Proc.: 702678 Nr: 10656-44.2011.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10656-44.2011.811.0003

Vistos em correição.

1. Em atenção ao teor da petição de fls. 109/110, defiro a suspensão do 

feito, pelo prazo de 4 (quatro) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a inventariante para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 753321 Nr: 9447-35.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDDFDS, IR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2792-76.2016.811.0003

Vistos em correição.

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados 

por JOÃO DELGADO PLASA e MARIA LOPES DELGADO (qualificados nos 

autos), na forma pleiteada pela inventariante e herdeiros à fl. 61, anverso 

e verso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos 

nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos o competente formal de 

partilha.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 6512 Nr: 1027-76.1993.811.0003

 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: LMR, MDLR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO 

- OAB:14310/MT, MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA - OAB:5391/MT, 

STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1027-76.1993.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito formulado no item a de fl. 627, pelo que determino a 

intimação pessoal dos herdeiros do de cujus para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifestem sobre a petição de fls. 625/628.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819678 Nr: 2792-76.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELB, TDDS, VLD, ELD, MLDF, DLD, JLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMLD, EDJDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2792-76.2016.811.0003

Vistos em correição.

1. JULGO, por sentença (art. 659, CPC), o arrolamento dos bens deixados 

por JOÃO DELGADO PLASA e MARIA LOPES DELGADO (qualificados nos 

autos), na forma pleiteada pela inventariante e herdeiros à fl. 61, anverso 

e verso, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos 

nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

2. Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino 

que, decorrido o prazo recursal, sejam expedidos o competente formal de 

partilha.

3. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento do item 

supra, abra-se vista à Fazenda Pública.

 4. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.

 Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 769253 Nr: 1807-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRVDM, MCVG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Assim, por todo o exposto e tendo em vista o caráter substancial dos 

alimentos in voga, defiro o pleito de fls. 54/55, anverso e verso, 

determinando que se oficie ao SPC e ao SERASA para que incluam em 

seus cadastros de restrições de crédito o nome do executado, nos termos 

do art. 782, §3º, do Código de Ritos, bem como seja expedida certidão 

judicial que comprove a dívida exequenda para que a parte exequente 

proceda com o protesto na forma postulada, com espeque no art. 517, do 

CPC. 12. Referente à busca de bens móveis de propriedade do devedor 

através do sistema RENAJUD, verifica-se que o bem localizado já possui 

restrições em seu registro, conforme comprovante anexo, motivo pelo qual 

se considera infrutífera tal diligência constritiva. 13. No mais, defiro o 

pedido de fls. 54/55, anverso e verso, item “a”. 14. Em seguida, cumpridas 

as determinações supra, abra-se vista dos autos à parte autora para 

indicar bens do devedor à penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, 

ao Ministério Público. 15. Intime-se. 16. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 792981 Nr: 11533-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPP, SEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11533-42.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Tendo em vista o pleito de fl. 67, anverso e verso, no que tange ao 

bloqueio de veículos de propriedade do devedor por meio do sistema 

RENAJUD, verifica-se que o bem localizado já possui restrições em seu 

registro, conforme comprovante anexo, motivo pelo qual se considera 

infrutífera tal diligência constritiva. Sendo assim, intime-se a parte autora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo 

o que de direito.

2. No mais,

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 739411 Nr: 1592-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1592-05.2014.811.0003

Vistos em correição.

1. Considerando o teor da petição de fl. 107, em não havendo mais 

pendências, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS 1004521-86.2017.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Maria das Dores Lima move contra Jander Neves de 

Carvalho, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da 

sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente 

o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de JANDER NEVES DE 

CARVALHO (qualificado nos autos), declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curador da parte interditada a 

parte requerente, Srª. MARIA DAS DORES LIMA. 14. Em atenção ao 

disposto no art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma 

Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 13 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz 

de Direito.". Eu, J.B.B.S., digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000365-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. M. (REQUERENTE)

S. A. D. S. M. (REQUERENTE)

A. B. D. M. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. O. (REQUERIDO)

K. S. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000365-55.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, inclua-se no polo 

passivo o senhor Kleyson Silva Moura, efetivando-se as retificações 

necessárias no Sistema PJE, conforme anteriormente determinado (id 

4761689). Doravante, considerando o estudo apresentado, bem como o 

requerimento das partes, designo audiência de conciliação para o dia 07 

de novembro de 2018 às 15h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação 

deste Juízo. Intimem-se os autores, por intermédio do seu procurador 

constituído, bem como a requerida pessoalmente para comparecerem a 

audiência acima designada. Sem prejuízo, cite-se e intime-se o requerido 

Kleyson Silva Moura, consignando as advertências legais. Na audiência, 

se não houver acordo, poderão os demandados contestarem o presente, 

desde que o faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 

15 de agosto de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005548-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. (AUTOR(A))

L. R. D. P. (ADVOGADO(A))

E. P. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PICCOLLI OAB - 018.506.751-47 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005548-70.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID 14679539. 2. 

Processe-se em segredo de Justiça, em conformidade com o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 3. DEFIRO os benefícios da 

Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência para 

fins de majorar o valor dos alimentos destinados ao autor da quantia atual 

de 26,20% do salário mínimo mensal para 50% (cinquenta por cento) do 

salário mínimo. Doravante, entendo ausentes os requisitos para a 

concessão da elevação dos alimentos provisoriamente, porquanto, como 

se sabe, para que ocorra a majoração é essencial a cabal comprovação 

da mudança substancial na fortuna do alimentante. A parte autora não 

trouxe aos autos qualquer documento hábil a comprovar que o requerido 

de fato tenha apresentado elevação de seus rendimentos, afirmando 

desconhecer o atual rendimento do genitor, sabendo apenas que labora 

na empresa ‘Só portas’ como gerente. Não obstante a informação de 

aumento expressivo nas necessidades da prole, em virtude do diagnóstico 

de hiperatividade e déficit de atenção, as ponderações da parte autora 

não foram demonstradas nos autos, haja vista que o requerente sequer 

comprovou que o alimentante se encontra atualmente na função alegada 

e, que a criança de fato tenha tal enfermidade, sendo prematura eventual 

majoração da verba alimentar neste momento. Assim, verifico ser 

descabida a majoração provisória dos alimentos, ante a patente escassez 

probatória, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência 
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formulado na inicial. Contudo, no curso da instrução, este juízo poderá vir 

a rever tal posicionamento, em sendo a hipótese. 5. Sem prejuízo, oficie-se 

ao órgão empregador indicado na preambular para que promova o 

desconto em folha de pagamento do requerido e respectivo depósito em 

favor do requerente, bem como remeta a este juízo informações acerca da 

remuneração percebida pelo demandado (salário, gorjetas, comissões, 

percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos – 

art. 457, §1º e ss, da CLT), forte no quanto disposto no art. 5º, § 7º, da Lei 

5.478/68, no prazo de 15 (quinze) dias, consignando que o 

descumprimento desta determinação importará nas penas previstas no art. 

22 da r. lei. 6. Sem prejuízo, elabore-se Estudo Psicossocial perante o 

núcleo familiar das partes, bem como junto aos vizinhos, instituição de 

ensino entre outros, acaso seja necessário, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestando-se as partes, em 05 (cinco) dias sucessivos. 7. Designo 

audiência de conciliação para a data de 08 de novembro de 2018 às 

14h30min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. 8. Cite-se a 

parte requerida, intimando-o a comparecer à audiência aprazada, 

acompanhado de advogado, atentando-se a Serventia, no cumprimento da 

presente determinação, ao quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do 

CPC/2015. Em não havendo acordo na audiência, poderá a parte 

demandada contestar o presente, desde que o faça por intermédio de 

advogado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da realização da 

solenidade, sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na 

inicial (art. 341, CPC). Intimem-se e notifique-se o Ministério Público. 

Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004876-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. F. (ADVOGADO(A))

J. L. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. O. M. (REQUERIDO)

 

Termo em anexo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005100-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. N. D. R. (RÉU)

 

Termo em anexo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 894370 Nr: 3267-61.2018.811.0003

 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: RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESDS, LCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - 

OAB:12.854/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, através do seu patrono constituído, para se 

manifestar nos autos acerca do conteúdo da certidão de fls. 68.

 Intimação da Parte Autora

 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

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REINADO JOSETTI DE OLIVEIRA - OAB/MT 

11.145, PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A 

SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES A FIM DE 

RETIRAR E PROVIDENCIAR AS CÓPIAS NECESSÁRIAS À INSTRUÇÃO DO 

FORMAL EXPEDIDO, NO MESMO PRAZO, RECOLHER A GUIA PELA 

EXPEDIÇÃO DO FORMAL (UMA FOLHA) E GUIAS PARA AUTENTICAÇÕES 

TODAS AS CÓPIAS DESCRITAS, APRESENTANDO OS COMPROVANTES 

NO FEITO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 811847 Nr: 29-05.2016.811.0003

 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: IMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MENDONÇA BERRES - 

OAB:25185/O, DELCIMAR ZANATTA HOLSBACK - OAB:OAB/MS 15039, 

JANAINA EMANUELE MULLER - OAB:OAB/MT17.812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA NEVES DE 

MENDONÇA MEIRA - OAB:15.818, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT, KAROLINE DA SILVA PEREIRA - OAB:OAB/MT 20187-O, 

PEDRO VITOR MONTEIRO ARAÚJO - OAB:23317

 Vistos etc. I. Prima facie, reitere-se a realização do estudo psicossocial a 

ser realizado no seio da família materna, assinalando o prazo de 20 (vinte) 

dias para conclusão. II. Ademais, oficie-se ao juízo deprecante, 

requisitando a devolução da missiva devidamente cumprida. Comunicando, 

por oportuno, a oitiva neste juízo das testemunhas Gismeire e Helio, 

outrora deprecado a Comarca de Barão de Melgaço/MT. III. Por oportuno, 

vista as partes para ciência dos laudos últimos acostados, pelo psicólogo 

nomeado para acompanhamento das visitas da filha com a requerida. IV. 

Considerando o pedido do Ministério Público e diante das ponderações 

tecidas nos autos, aliado aos laudos apresentados após as visitas 

efetivadas com a genitora, notadamente ante a aparente trauma da 

criança em relação ao contato com a genitora, ainda, visando resguardar 

o melhor interesse da criança, hei por bem, acolher o pedido e adequar as 

visitas fixadas anteriormente (fls. 532) as quais se realizarão na 

modalidade assistida com servidor credenciado pelo poder Judiciário. 

Desta forma, fixo o terceiro sábado e terceiro domingo do mês, das 

14h00min às 18h00min de cada dia, sem pernoite. Destarte, oficie-se à 

Diretoria do Foro solicitando a disponibilidade de servidor apto a 

acompanhar a visitação na modalidade assistida, conforme acima fixado, 

agendado para o dia 20 e 21 de outubro de 2018, devendo o profissional 

apresentar laudo circunstanciado do acompanhamento neste juízo, se 

comprometendo o genitor em entregar a criança à genitora no horário 

acima mencionado na presença do referido servidor na sede deste fórum, 

bem como retirar a criança no mesmo local e horário acima descrito, 

podendo se informar perante a Diretoria do Fórum com antecedência qual 

o servidor responsável pelo desenvolvimento do r. trabalho de 

acompanhamento que deverá ser integral e ininterrupto. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000320-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. P. (RÉU)

 

Parte Autora: D. G. A. P. (D. N. 09/05/2010), menor, representado por sua 

genitora ANY GEANNINE DA SILVA ANDRADE. Parte Requerida: ROGÉRIO 

MAMEDES PADILHA. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - FINALIDADE: 

1000320-51.2017.8.11.0003 - PJE - CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA 

ROGÉRIO MAMEDES PADILHA, brasileiro, demais qualificações ignoradas, 

atualmente em local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, 

INTIMANDO-O a pagar os alimentos provisórios fixados em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo, e a comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO, 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 08 de Novembro de 

2018, às 15hr30min. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

ALIMENTOS, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada 
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procedente a ação, a fim de que seja fixado os alimentos definitivos em 

favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc.,(...) Diante disso, 

estando o requerido em local incerto e não sabido, defiro a citação do 

mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. (...)Transcorrido in albis o prazo da 

resposta, nomeio curador especial, o advogado componente do Unijuris, 

Dr. Samir Badra Dib, conforme o art. 72, II, do CPC. Designo audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 de novembro de 2018, às 

15h30min a audiência acima aprazada, acompanhadas por seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol 

(art. 8º, da Lei n. 5.478/68), consignando as advertências legais. 

Intimem-se e Cumpra-se. Eu, Elisângela De Almeida Salomão Lima, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 13 de setembro de 2018. Hélio 

Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353827 Nr: 8877-64.2005.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ LOPES MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ LOPES MARTINEZ, Cpf: 

00418528187, Rg: 271148-6, casado(a), agrimensor. 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: 21/09/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de LUIZ LOPES MARTINEZ, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 54195/2003, 69033/2003, 69486/2003, 71091/2003 (MAIS 23 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2001

 - Valor Total: R$ 4.062,44 - Valor Atualizado: R$ 4.062,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Cite-se o executado Luiz Lopes Martinez por 

edital, conforme requerido pelo exequente às fls. 116. O edital deverá ser 

publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, na plataforma de editais do Conselho Nacional. A 

publicação deverá ser certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 

257 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) 

dias.Em caso de revelia nomeio um dos membros da Defensoria Pública 

para atuar como curador especial da parte executada (art. 72, II do Código 

de Processo Civil).Cumpra-se.

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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95059 Nr: 6873-64.1999.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL RIO VERMELHO DE BEBIDAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL RIO VERMELHO DE BEBIDAS 

LTDA, CNPJ: 32998254000137, Inscrição Estadual: 13074938-9. 

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: 14/10/1999.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

COMERCIAL RIO VERMELHO DE BEBIDAS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 001135/1999.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/09/1999

 - Valor Total: R$ 1.072.093,00 - Valor Atualizado: R$ 1.072.092,93 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Cite-se o executado Comercial Rio Vermelho de 

Bebidas Ltda por edital, conforme requerido pela exequente às fls. 464. O 

edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do Conselho 

Nacional. A publicação deverá ser certificada nos autos, conforme 

estabelece o artigo 257 do Código de Processo Civil.Fixo o prazo do edital 

em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia nomeio um dos membros da 

Defensoria Pública para atuar como curador especial da parte executada 

(art. 72, II do Código de Processo Civil).Cumpra-se.

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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412569 Nr: 8520-79.2008.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVISA TRANSP. COM. IMPO. EXP. 

CEREAIS LTDA, JOSE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, NELSON 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUBPROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODOVISA TRANSP. COM. IMPO. EXP. 

CEREAIS LTDA, CNPJ: 03695416000160. 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 
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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: 18/08/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

RODOVISA TRANSP. COM. IMPO. EXP. CEREAIS LTDA, JOSE MARIA 

RODRIGUES DOS SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÃO E 

FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 88/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/04/2008

 - Valor Total: R$ 31.560.290,00 - Valor Atualizado: R$ 31.560.287,20 - 

Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pela 

Fazenda Pública Estadual em face de Rodovisa Transp. Com. Impo. Exp. 

Cereais Ltda e Outros.A exequente requer a realização de penhora on line 

de ativos financeiros e restrição de veículos em desfavor dos executados 

José Maria Rodrigues dos Santos e Nelson Rodrigues dos Santos, via 

BACENJUD. Requer, ainda, a citação editalícia da executada Rodovisa 

Transp. Com. Impo. Exp. Cereais Ltda (fls. 77). Indefiro, por ora, o pedido 

de penhora on line e restrição de veículos tendo em vista que a executada 

Rodovisa Transp. Com. Impo. Exp. Cereais Ltda ainda não foi 

citada.Citem-se a executada Rodovisa Transp. Com. Impo. Exp. Cereais 

Ltda por edital, conforme requerido.O edital deverá ser publicado na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

na plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia 

nomeio um dos membros da Defensoria Pública para atuar como curador 

especial da parte executada (art. 72, II do Código de Processo 

Civil).Cumpra-se.

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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 12 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 765911 Nr: 322-09.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:MT/3065, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Deixo de analisar a petição de fls. 145 porque trata-se de cópia fiel 

daquela encartada às fls. 143, a qual já foi apreciada pela decisão de fls. 

144.

Assim, cumpra-se a decisão de fls. 144.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 855004 Nr: 1441-34.2017.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUICAO S/A, 

ADRIANA FIGUEIRA NOZELA PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO R. GUILHERME - 

OAB:MT/6763, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:MT/6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes acerca da proposta de honorários periciais de fls. 

1634, para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 705984 Nr: 662-55.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT

 VISTO

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se 

sobre o expediente de fls. 182/184.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780450 Nr: 6382-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MAMEDE BECK - 

OAB:13621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 780450

VISTO.

Trata-se de Execução de Sentença de proposta por PAULO HENRIQUE DE 

SOUZA SILVA em face do INSS, visando receber o valor de R$ 27.939,49 

(posição de maio/2018).

O executado concordou expressamente com os cálculos do exequente 

(fls. 172).

Ante a concordância do executado com o demonstrativo do débito, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 166/167, porque aparentemente estão de 

acordo com a sentença.

Encaminhe-se ao Departamento da Secretaria auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, por meio de malote digital, os documentos 

mencionados no artigo 3º, § 1º do Provimento11/2017-CM.

Elaborado o cálculo, expeça-se a RPV (art. 4º do citado Provimento).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis-MT, quinta-feira, 12 de setembro de 2018.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 732612 Nr: 12787-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GERALDO EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA OCAMPOS CARDOSO 

- OAB:9567/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO....Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo INSS no valor de 

R$ 19.230,51 (dezenove mil duzentos e trinta reais e cinquenta e um 

centavos), referente às parcelas vencidas de aposentadoria por invalidez, 

compreendidas entre 29/7/2015 a 31/3/2017.Em atenção ao Provimento nº 

11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao Departamento 

da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de 

Malote Digital, os documentos relacionados no parágrafo 1º, do artigo 3º, 

do referido provimento, bem como o contrato de serviços advocatícios de 

fls. 224, para a elaboração do cálculo de liquidação do débito com as 

retenções necessárias, observando-se todos os valores homologados 

(fls. 219-v e desta decisão).Apurado o cálculo pelo Departamento 

competente, será enquadrado como crédito pequeno valor, em relação ao 
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ente público devedor, até as seguintes quantias: ?INSS – 60 salários 

mínimos (art. 17, §1º, da Lei Federal nº 10.259/2001);?ESTADO DE MATO 

GROSSO – 100 UPF (art. 1º da Lei Estadual nº 10.656/2017);?MUNICÍPIO – 

30 salário mínimos (art. 87, II, da ADCT).Sendo o crédito de pequeno valor, 

expeça-se ofício requisitório à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, para, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do seu 

recebimento, quitar a obrigação com o uso de guia de depósito na conta 

j u d i c i a l  v i n c u l a d a  a o  p r o c e s s o  ( e n d e r e ç o : 

http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/guiaEmissaoPublicaForm.do) (art. 5º 

do Provimento).O ofício requisitório será instruído com o cálculo e as 

devidas deduções, devendo, ainda, ser acompanhado dos documentos 

relacionados no artigo 4º, §1º do Provimento.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 766957 Nr: 866-94.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VERA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOAO BATISTA BENETI - 

OAB:MT/3065, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Assim, nos termos da decisão proferida pela Relatora Desembargadora 

Maria Erotides KneipBaranjak de fls. 163/168, e, considerando, ainda, que 

o relatório técnico elaborado pelo Setor de Controle, Avaliação e Auditoria 

do SUS apurou que há uma cobrança excedente tanto na nota fiscal do 

LACIC como da Santa Casa, HOMOLOGO os valores apresentados no 

relatório da auditoria.Assim, expeça-se alvará em favor da Santa Casa de 

Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis no importe de R$ 1.974,75 (R$ 

9.651,76 – 7.677,01); e, em favor do Laboratório de Hemodinâmica e 

Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste – LACIC no valor total de R$ 

58.143,42 (cinquenta e oito mil, cento e quarenta e três reais e quarenta e 

dois centavos), sendo R$ 13.000,00 referente ao pacote de Embolização 

de Aneurisma Cerebral e honorários médicos, e R$ 45.143,42 relativo a 

OPM(s).Após, proceda-se a devolução do valor remanescente ao Estado 

de Mato Grosso.Em seguida, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737034 Nr: 16273-14.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ADELZIRA RODRIGUES DA SILVA

 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.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para manifestar-se, no prazo de 5 

(cinco) dias, acerca do pedido de bloqueio e documentos de fls. 109/116.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 716078 Nr: 11434-77.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AMINADALB ALVES DE SOUZA, RUBENS AUGUSTO DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a informação de fls. 1084.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 861412 Nr: 3639-44.2017.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEZER DE ABREU FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, diante da carência da ação decorrente da 

falta de interesse processual, julgo extinto o presente feito, sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

porquanto verificada a perda do objeto da demanda.Defiro os benefícios 

da gratuidade da justiça ao embargante.Pelo princípio da causalidade, nos 

termos do artigo 85, § 10, do CPC, condeno o embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 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).Transitado em julgado, 

arquivem-se.P. R. I. C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 428611 Nr: 10707-26.2009.811.0003

 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: JURANDIR DOS SANTOS, SOLANGE PAES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 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

 VISTO.

Diante da certidão de fls. 165 e da informação de que a inventariante dos 

Espólios de Belarmino Pereira da Rocha e Josina Novais da Rocha, Sr.ª 

NEUSA NOVAIS DA ROCHA, é corretora de imóveis, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, indicar o endereço comercial da 

mesma.

Informando o endereço, intime-se a inventariante na forma do despacho 

de fls. 159.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767951 Nr: 1295-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANKLIN ANTONIO INACIO 

FREITAS - OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO

Intime-se o Município de Rondonópolis para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre a petição de fls. 521/523.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 815607 Nr: 1428-69.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 
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- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BEATRIZ BITTENCOURT FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO DE VITTO JR. - 

OAB:4.838-A, JOEL BECKER - OAB:14071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Estado de Mato Grosso para comprovar o pagamento da RPV 

de fls. 170, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 768906 Nr: 1671-47.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTEFLEX INDUSTRIA DE RÓTULOS LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 Nomeio como perito o engenheiro NORIVAL DORIA RAMOS JUNIOR, 

residente na Rua Japuira, 68, quadra 17, casa 16, Jardim Village do 

Cerrado, Rondonópolis – MT, CEP: 78.731-613, telefones 3421-6593 e 

98115-7068, ndrj@ig.com.br, para realizar a perícia, devendo o laudo ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do dia de início dos 

trabalhos periciais.Intimem-se as partes para, dentro de 15 (quinze) dias 

contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente 

técnico; III - apresentar quesitos.Intime-se o perito para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar: I - proposta de honorários; II - currículo, com 

comprovação de especialização; III - contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais.Apresentada a proposta, intimem-se as partes da proposta de 

honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.Os honorários periciais serão suportados pela empresa demandada, 

pelo fato dela ter requerido a perícia, nos termos do artigo 95 do 

CPC.Apresentado o laudo pericial, designarei a audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se as partes para, querendo, pedirem esclarecimentos 

ou solicitarem ajustes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, findo o qual a 

decisão se torna estável.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 12 de 

setembro de 2018.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 430931 Nr: 12827-42.2009.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO, 

DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 VISTO

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

sobre a petição de fls. 87/88.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723850 Nr: 4846-20.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDI S/A MAQUINAS AGRICOLAS, 

VALDECIR PEREIRA, HAMILTON SEBASTIAO FARINAZZO, PEDRO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 VISTO

Tendo em vista que este feito já atingiu a sua finalidade, transfira o valor 

penhorado nos autos (fls. 121)para a conta indicada na página 260/v.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 102704 Nr: 876-66.2000.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMAVIL COMERCIO DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Visto.

Intime-se pessoalmente a parte autora para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 485, § 1º do CPC), sob pena de extinção do 

feito por abandono.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 822559 Nr: 3807-80.2016.811.0003

 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 DIVINO NOVAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - 

OAB:11843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:PROCURADOR, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Diante do retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794192 Nr: 12003-73.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHROEDER & SCHROEDER LTDA - ME, 

GUILHERME SCHROEDER FILHO, GIVANILDO DE ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, sylvia 

maria de assis cavalcante - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE - OAB:5771

 Intimar o patrono da parte executada, advª SYLVIA MARIA DE ASSIS 

CAVALCANTE, OAB/MT 5771, para MANIFESTAR-SE no prazo de 05 

(cinco) dias, acerca do pagamento do RPV.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 735976 Nr: 15397-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCIA BORGES SUKERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 
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OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o patrono da parte requerente, advº RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, OAB/MT 11003, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca do laudo contábil , acostados aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756459 Nr: 11144-91.2014.811.0003

 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 ENIO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732

 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 o perito nomeado 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.: 780354 Nr: 6352-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIA REGINA SOARES AMORIM DOS ANJOS

 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:

 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 o perito nomeado 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.: 823190 Nr: 4047-69.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TANIA REGINA MENDONÇA DA SENA MARQUES

 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:

 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 o perito nomeado 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 Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785907 Nr: 8556-77.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH CHAGAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, DIMITRI LEVINE PEREIRA CARVALHO FRAGA 

- OAB:OAB/MT 18822, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820277 Nr: 3078-54.2016.811.0003

 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: GLORINHA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT I. 

BARBOSA - OAB:/MT 5.183

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 733017 Nr: 13104-19.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MATOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPRO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14.426

 VISTO

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

sobre a petição de fls. 338/339.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 799544 Nr: 14179-25.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GENY MARIA 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: 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 o perito nomeado 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 Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736423 Nr: 15763-98.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARY SUELY DE CARVALHO AMANCIO

 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 

(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 738500 Nr: 1029-11.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA INES MARCASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

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.: 753103 Nr: 9353-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO DA SILVA FONTOURA

 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 
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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 o perito nomeado 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.: 736373 Nr: 15731-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MIRIAN ALVES DE SOUZA PAULA

 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 o perito nomeado 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.: 794277 Nr: 12040-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILZA LANDIM COSTA E SILVA OU NILZA COSTA 

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.

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 o perito nomeado 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 Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820519 Nr: 3165-10.2016.811.0003

 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 FRANCISCO DA SILVA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 VISTO

Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 380 de 528



(cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 785000 Nr: 8190-38.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VICENTE TRINDADE NETO

 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

 :“Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?” Apresentado os documentos, intime-se o 

perito nomeado 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.: 820212 Nr: 3036-05.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SUELI SILVA DE LIMA

 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 o perito nomeado 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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005666-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KENNEDY CORDEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1005666-46.2018.8.11.0003; Valor causa: R$ 

176.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DIREITO DE IMAGEM]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): KENNEDY CORDEIRO DA 

SILVA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, ESTADO DE 

MATO GROSSO DO SUL O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS , 13 de setembro de 2018. Atenciosamente, LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004610-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI UMEKAWA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Outros Interessados:

CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO 

URGENTE - SAÚDE Expedido por ordem do(a) MM. EDSON DIAS REIS 

OFICIAL DE JUSTIÇA - SETOR 01 - GRATUITO Dados do processo: 

Processo: 1004610-46.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 250.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7); Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: AUTOR(A): KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI 

UMEKAWA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS . Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s) Nome: CARMED 

CARE RESGATE LTDA-ME Endereço: RUA PEDRO FERRER, 651, CENTRO, 

RONDONÓPOLIS/MT FINALIDADE(S): LEVAR A EFEITO O(S) ATO(S) 

INDICADO(S) ABAIXO, NO CAMPO “OBJETO”, em conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e documentos eventualmente anexados, 

cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como parte(s) integrante(s) deste 

mandado. Objeto: INTIMAÇÃO DA EMPRESA CARMED para com urgência, 

proceder ao atendimento, nos termos do orçamento, para a paciente 

KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI UMEKAWA, nos termos da decisão abaixo 

transcrita. Despacho/Decisão: "Processo: 1004610-46.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI UMEKAWARÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc.,Na espécie, 

até o presente momento os Réus não cumpriram com a obrigação de fazer 
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determinada na liminar concedida - Id. 13938890 –, razão pela qual a parte 

autora requereu com urgência a constrição de valores por meio do 

sistema Bacen-Jud, apresentando dois orçamentos para realização do 

serviço.Os réus foram intimados para cumprirem a decisão, mas se 

mantiveram inertes.Nesse contexto, compete ao Poder Público impor o 

imperativo constitucional do direito fundamental à saúde, consectário do 

direito à vida.A Constituição Federal, ao garantir determinadas 

prerrogativas aos cidadãos, forneceu também, meios para que esses 

direitos fossem efetivos.Nesse âmbito se insere, inclusive, a possibilidade 

do bloqueio de valores, que não afronta o principio da separação dos 

poderes, mas se insere no sistema de efetivação dos valores 

Constitucionais.Com efeito, 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, com 

base nos princípios extraídos de seu artigo 5°, inciso XXXV.Os direitos e 

garantias fundamentais devem ser passiveis 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 que lhe 

são de direito, sobretudo quando os bens sob iminência de dano são de 

natureza essencial, como ocorre no âmbito da saúde.O colendo Superior 

Tribunal de Justiça vem decidindo reiteradamente no sentido de ser cabível 

a imposição judicial à Administração Pública em fornecer assistência 

médica aos administrados, admitindo, inclusive, o bloqueio de verbas 

públicas para a efetivação de decisões relativas à matéria.Precedentes: 

STJ - AgRg no REsp: 1429827 GO 2014/0007755-1, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA 

TURMA Data de Publicação: DJe 18/0612014; STJ - AgRg no REsp; 

1330012 RS 2011/0270297-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA Data de 

Julgamento: 1711212013, TI - PRIMEIRA TURMA Data de Publicação: DJe 

04/0212014; e, STJ - AgRg no RMS: 44502 GO 20t3/0407753-6, Relator: 

Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 18/0612014, T2 - SEGUNDA 

TURMA Data de Publicação: DJe 25/0612014.Por fim, esclareço que deve 

ser bloqueado o valor do menor orçamento que, no caso em concreto, é 

da empresa Carmed.Ante o exposto, DETERMINO que se proceda ao 

bloqueio, via Bacen-Jud, do valor de R$ 72.403,62 (setenta e dois mil 

quatrocentos e três reais e sessenta e dois centavos) da conta única do 

Estado de Mato Grosso, recaindo preferencialmente no CNPJ: 

03.507.415/0001-44, agência n. 3834-2, conta corrente n. 1042676-0 ou 

Conta única do Tesouro do Estado n. 1010100-4 e da conta única do 

Município de Rondonópolis, recaindo preferencialmente no CNPJ: 

03.347.101/0001-21, a ser utilizado para custear exclusivamente, para a 

realização do atendimento da paciente Katiuscia Shizue Iamassaki 

Umekawa pelos próximos seis meses, decorrido do descumprimento da 

liminar concedida nos autos, nos termos do orçamento acostado ao Id. 

14989441, a ser transferido, após a prestação de contas pormenorizada, 

com as notas fiscais e demais documentos, para a conta da CARMED 

CARE RESGATE LTDA – ME, CNPJ 13.951.548/0001-69, Banco do Brasil, 

agência 2970-x, conta corrente nº 38035-0.Desde já, determino que, caso 

não obtenha êxito nas contas preferencialmente informadas, a constrição 

recaia em outras contas do Estado utilizado o CNPJ matriz n. 03.507.415. 

Intime-se, com urgência, a empresa CARMED CARE RESGATE para que 

proceda ao atendimento, nos termos do orçamento, para a paciente 

KATIUSCIA SHIZUE IAMASSAKI UMEKAWA, com cópia desta decisão. Em 

caso de bloqueio positivo e inércia dos réus em cumprirem a decisão 

judicial, determino, desde logo, em razão da urgência do caso, a imediata 

vinculação do valor aos presentes autos. Feito isso, após a devida 

prestação de conta, intimem-se os réus para apresentar objeção ao 

serviço prestado e, em caso de ausência de objeção, libere-se 

mensalmente os valores para a conta indicada.Consigno, ainda, que o 

prazo para a prestação de contas será de 05 (cinco) dias, contados da 

data da prestação de serviços mensal.Dessa decisão, intime-se a 

Defensoria Pública Estadual e as Procuradorias dos réus.Às providências, 

expedindo-se o necessário. Edson Dias ReisJuiz de Direito." Assinado 

digitalmente(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) EDSON DIAS REIS 

Juiz de Direito. RONDONÓPOLIS, 28 de agosto de 2018. LEONARDO 

ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM 

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007745-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

ABILIELTON BRASILINO PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1007745-95.2018.8.11.0003. AUTOR(A): ABILIELTON BRASILINO PEREIRA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., Na espécie, 

verifico que a controvérsia diz respeito à alegada incapacidade laboral da 

parte autora, bem como a sua decorrência de acidente de trabalho, 

constatação que apenas é possível por meio da realização de perícia 

médica especializada, razão pela qual, na espécie, a produção da prova 

pericial se afigura indispensável. Com efeito, o CNJ editou a 

Recomendação Conjunta nº 01 de 15/12/2015, assinada pelo Presidente 

do Conselho Nacional de Justiça, Advogado-Geral da União e Ministro do 

Estado do Trabalho e Previdência Social que dispõe sobre ações judiciais 

que envolvam a concessão de benefício previdenciário. Nos termos do art. 

1º da referida recomendação “ao despacharem a inicial, considerem a 

possibilidade de, desde logo, determinarem a realização de prova pericial 

médica, com nomeação de perito do Juízo e ciência à parte Autora dos 

quesitos a ele dirigidos, facultando-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos, e, se possível, designando 

data, horário e local para o ato;”. Para o fim de que seja dado 

prosseguimento ao feito, nomeio a empresa Forense Lab para realizar a 

perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com, e fixo desde já os honorários no importe de R$ 

500,00 (quinhentos reais), em consideração às despesas relativas ao 

deslocamento do médico perito de Cuiabá para esta Comarca, bem como à 

complexidade da matéria. INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do 

artigo 373, § 1º do NCPC, para determinar que a perícia deva ser 

produzida pelo INSS, uma vez que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade da justiça e, além disso, informou nos autos a excessiva 

dificuldade em cumprir o encargo, o que traria graves prejuízos para a sua 

subsistência. Cite-se o INSS para que tome conhecimento da presente 

demanda e comunique da perícia médica designada, bem como 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. 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 13.11.2018, às 

16:30h, 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). 

Dê-se ciência à empresa Forense Lab do encargo para o qual está 

incumbida, devendo se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de 

indicar o médico responsável pela realização da perícia médica. Intimem-se 

as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem assistentes 

técnicos e apresentarem quesitos na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Encaminhem-se os quesitos apresentados pelas partes ao perito. 

Destaco que a perícia médica deverá ser realizada com ou sem a 

antecipação do pagamento pelo INSS e, caso não seja efetuado, determino 

a expedição de certidão de crédito em favor da empresa Forense Lab. 

Cumpre ressaltar que eventuais pedidos de tutela de urgência serão 

apreciados após a perícia médica. O laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da data designada para a perícia. Após 

a apresentação do laudo pericial, intime-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. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006320-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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IRANDY ANGELICA KLIMASCHEWSK (EXEQUENTE)

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1006320-33.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: IRANDY ANGELICA 

KLIMASCHEWSK EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc., Trata-se de ação de 

execução por titulo extrajudicial proposta por IRANDY ANGÉLICA 

KLIEMASCHEWSK em face do ESTADO DE MATO GROSSO e AUTARQUIA 

ESTADUAL MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV. A parte Exequente 

sustenta que seu título executivo é fundamentado no processo 

administrativo que calculou a verba trabalhista retroativa decorrente do 

Mandado de Segurança Coletivo - número 41457/2015 – que reconheceu 

o direito ao adicional de final de carreira e atualização de gratificação de 

diretor escolar. Assim, sustenta que “Induvidoso portanto que a Exequente 

é titular inconteste do direito já reconhecido e devidamente firmado pelo 

Estado de Mato Grosso, restando apenas a apuração dos valores que 

correspondem ao direito perseguido, entregando-lhe em sua plenitude. 

Argumenta, ainda, que administrativamente foi reconhecido o direito na 

ordem de R$ 142.860,47, mas que o valor correto era de R$ 428.189,80, 

uma vez que deve ser corrigidos pelo índice oficial. Por fim, requer que os 

executado sejam citados para pagarem no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de penhora. Decido. Com efeito, é certo que toda execução tem por 

base título judicial ou extrajudicial, que se fundará sempre em título de 

obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). Por outro lado, são 

títulos executivos extrajudiciais os enumerados pelo artigo 784 do CPC, in 

verbis: Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, 

a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; II - a escritura 

pública ou outro documento público assinado pelo devedor; III - o 

documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; 

IV - o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos 

transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal; V - o 

contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de 

garantia e aquele garantido por caução; VI - o contrato de seguro de vida 

em caso de morte; VII - o crédito decorrente de foro e laudêmio; VIII - o 

crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, 

bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de 

condomínio; IX - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, correspondente aos 

créditos inscritos na forma da lei; X - o crédito referente às contribuições 

ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas na 

respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que 

documentalmente comprovadas; XI - a certidão expedida por serventia 

notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais 

despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas 

estabelecidas em lei; XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição 

expressa, a lei atribuir força executiva. Na espécie, os documentos 

apresentados pela Exequente não estão presente no rol taxativo do 

mencionado artigo, de modo que não pode ser considerado título executivo 

extrajudicial. Ora, a Exequente não possui certidão de crédito reconhecido 

pelos Executados capaz de configurar seu título executivo. Ademais, não 

há que se falar em execução de título judicial, uma vez que o Exequente 

não apresentou a decisão judicial condenatória para embasar o seu título 

executivo. Assim, como os documentos (processo administrativo) 

colacionados pela parte exequentes não são título executivo, não servem 

para embasar sua pretensão executória. Nesse sentido: APELAÇÃO — 

EMBARGOS À EXECUÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — 

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO — 

PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E 

EXIGIBILIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — 

POSSIBILIDADE. Cumpre ao credor instruir a execução contra a Fazenda 

Pública com título executivo extrajudicial correspondente a obrigação 

certa, líquida e exigível (Código de Processo Civil derrogado, artigos 586 e 

614, I); logo, ausentes os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade 

do título executivo, é de rigor a extinção da execução. Recurso não 

provido. (Ap 25862/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, 

Publicado no DJE 04/07/2018). Ante o exposto, indefiro a petição inicial 

ofertada pela exequente, ante o não preenchimento dos requisitos 

previstos no art. 783, do Código de Processo Civil, e declaro extinta a 

presente execução, nos termos do art. 924, I, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquive-se o presente feito, com as cautelas de 

praxe P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000683-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS GONCALVES (AUTOR(A))

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

NELSON RODRIGUES DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE SILVA DE JESUS (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO (RÉU)

JOSE NILDO DA SILVA FERREIRA (RÉU)

ROGERIO DANIEL DE OLIVEIRA (RÉU)

AURELIO DIAS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc., Sobre a contestação de JOSÉ NILDO DA SILVA FERREIRA e 

GLEICE SILVA DE JESUS, intimem-se os autores para impugnação, bem 

como para que se manifestem sobre o alegado descumprimento da ordem 

de impedimento de construção no imóvel objetivo do litígio. Com a 

impugnação nos autos, conclusos para saneamento. Edson Dias Reis Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005906-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO SANTOS SANTANA (ADVOGADO(A))

GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura Municipal de Rondonópolis (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Da preliminar de falta de interesse de agir e falta de causa de pedir Rejeito 

as alegadas preliminares, pois presente o binômio necessidade-utilidade, 

haja vista que o ajuizamento da presente ação tem por objetivo o 

reconhecimento do direito em que se fundamenta a pretensão inicial, 

sendo indiscutível o proveito que eventual provimento jurisdicional pode 

trazer ao demandante. Verifico que o caso dispensa dilação probatória, 

sendo matéria de direito e de fato, razão pela qual se impõe o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Intimem-se as partes 

acerca do teor dessa decisão, em atenção ao princípio da lealdade 

processual e, na sequência, voltem-me conclusos para sentença. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004795-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAYRONE FERREIRA DO VALE (REQUERENTE)

JOAO ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Vistos etc, Não há preliminares. Verifico que o caso dispensa dilação 

probatória, sendo matéria de direito e de fato, razão pela qual se impõe o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. 

Intimem-se as partes acerca do teor dessa decisão, em atenção ao 

princípio da lealdade processual e, na sequência, voltem-me conclusos 

para sentença. Às providências, expedindo-se o necessário. Edson Dias 

Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004793-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEDALIA ASSUMPCAO GONCALVES (REQUERENTE)

JOAO ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., Da preliminar de falta de interesse de agir Rejeito a alegada 
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preliminar, pois presente o binômio necessidade-utilidade, haja vista que o 

ajuizamento da presente ação tem por objetivo o reconhecimento do direito 

em que se fundamenta a pretensão inicial, sendo indiscutível o proveito 

que eventual provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Da 

preliminar de inconstitucionalidade das Leis Municipais Melhor sorte não 

assiste à parte requerida quanto à preliminar em questão, porquanto o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “a Lei 

Municipal nº 2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente, aos 

servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento 

da gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 

1,53 (um real e cinquenta e três centavos)”, não sendo sequer necessária 

a expedição de Decreto ou qualquer outro ato normativo (Ap 97357/2017, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 

05/09/2018). Em razão do exposto, afasto a mencionada preliminar. 

Verifico que o caso dispensa dilação probatória, sendo matéria de direito e 

de fato, razão pela qual se impõe o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC. Intimem-se as partes acerca do teor dessa 

decisão, em atenção ao princípio da lealdade processual e, na sequência, 

voltem-me conclusos para sentença. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 815801 Nr: 1483-20.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL GUEDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SOUZA - 

OAB:9.444/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736326 Nr: 15693-81.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 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:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laud.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741531 Nr: 3014-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SANTOS

 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:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. ....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 
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do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736897 Nr: 16144-09.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (.....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 810143 Nr: 17927-65.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EDNA DA CRUZ PARREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "....... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 793483 Nr: 11658-10.2015.811.0003

 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: ELIETE GARCIA OLIVEIRA

 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:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (......). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 738352 Nr: 923-49.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLENE MARIA BUFALO PIRES, CRISTIANE 

GONÇALVES DA SILVA, EDUARDO FRAGA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 
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a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 807192 Nr: 17088-40.2015.811.0003

 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: NEUMA APARECIDA DA CUNHA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 806683 Nr: 16943-81.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ACOSTA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....) . Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 767470 Nr: 1078-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE OLIVEIRA VALADARES

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737180 Nr: 70-40.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELIA ROCHA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820284 Nr: 3084-61.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737194 Nr: 84-24.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE BRAGA SOUZA PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 803293 Nr: 15678-44.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA OLIVEIRA ARAUJO 

SODRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 789501 Nr: 10036-90.2015.811.0003

 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: LUZITÂNIA TAMANHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734893 Nr: 14609-45.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA PEREIRA BASILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741499 Nr: 2995-09.2014.811.0003

 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: CLAUDIA SILVIA FERNANDES BATISTA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820036 Nr: 2937-35.2016.811.0003

 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: VANDERLEI ERRERA

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 81722 Nr: 17000-95.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO GERALDO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:OAB/MT17225-B

 Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade oposta pelo 

executado Camilo Geraldo Sampaio. Deixo de condenar em honorários por 

não ter sido acolhida a exceção oferecida.Intime-se a parte exequente 

para se manifestar em relação aos comprovantes de quitação 

apresentados pelo executado, devendo abater o saldo quitado do valor da 

execução e requerer o que entender de direito em relação ao imóvel 

penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 813348 Nr: 668-23.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RENATA CECILIA BONADIO FRANCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 É o relatório.Fundamento e decido.Da preliminar de falta de interesse de 

agirRejeito a alegada preliminar, pois presente o binômio 

necessidade-utilidade, haja vista que o ajuizamento da presente ação tem 

por objetivo o reconhecimento do direito em que se fundamenta a 

pretensão inicial, sendo indiscutível o proveito que eventual provimento 

jurisdicional pode trazer ao demandante. Da preliminar de 

inconstitucionalidade das Leis MunicipaisMelhor sorte não assiste à parte 

requerida quanto à preliminar em questão, porquanto o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “a Lei Municipal nº 

2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente, aos servidores 

públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da 

gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 1,53 

(um real e cinquenta e três centavos)”, não sendo sequer necessária a 

expedição de Decreto ou qualquer outro ato normativo (Ap 97357/2017, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 

05/09/2018).Em razão do exposto, afasto a mencionada preliminar.Verifico 

que o caso dispensa dilação probatória, sendo matéria de direito e de fato, 

razão pela qual se impõe o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

art. 355, I, do CPC.Intimem-se as partes acerca do teor dessa decisão, em 

atenção ao princípio da lealdade processual e, na sequência, voltem-me 

conclusos para sentença.Às providências, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 747194 Nr: 6282-77.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE BRITO LOPES

 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:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 764123 Nr: 15389-48.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO ALMEIDA - 

OAB:15568/MT, RINALDO DO AMARAL LEAL - OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (.....) . Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 813601 Nr: 773-97.2016.811.0003

 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: MARCIO APARECIDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER PEREIRA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 19.061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 
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período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 755498 Nr: 10586-22.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANISA FRANCISCA MARQUES FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com(....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Município de Rondonópolis para juntar aos autos, no prazo de 

30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como 

o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 786618 Nr: 8857-24.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PEREIRA DE OLIVEIRA

 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:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 822352 Nr: 3726-34.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA MARIA MARQUES

 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:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....) . Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo dos autores atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736460 Nr: 15799-43.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA MARIA HEINTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....) Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 760681 Nr: 13726-64.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DONIZETH DE OLIVEIRA

 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:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734671 Nr: 14428-44.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIDALIA RODRIGUES SANTOS DA SILVA, RENATO 

DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, 

VALDIR SCHERER

 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:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....)o. Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734132 Nr: 13993-70.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO CANDIDO

 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:

 "....Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 
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caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734674 Nr: 14431-96.2013.811.0003

 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: ELISETH PRICILA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito a empresa Forense Lab para realizar 

a perícia médica, a ser intimada da nomeação através do e-mail 

contato@forenselab.com. (....). Assim, no que concerne ao valor dos 

honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), a teor 

da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, levando em 

consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo 

exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto a sua 

nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Destaco que a perícia deverá 

ser realizada com ou sem a antecipação do pagamento pelo requerido e, 

caso não seja efetuado, determino a expedição de certidão de crédito em 

favor da empresa Forense Lab.Para a realização da perícia, intime-se 

desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no prazo de 30 

(trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, bem como o 

vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e a 

respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

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 prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1002250-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., A parte requerente, em id. 15310191, informa o 

descumprimento da liminar concedida, demonstrando que recebeu 

notificação de protesto em relação à CDA nº 20154062, no valor de R$ 

225.995,87 (duzentos e vinte e cinco mil novecentos e noventa e cinco 

reais e oitenta e sete centavos), com vencimento em 13/09/2018. Dessa 

forma, intime-se a parte requerida para cumprir a liminar concedida de id. 

6077841 ou apresentar os motivos para o não cumprimento da liminar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Desde já, oficie-se com urgência o 4º 

Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos para cumprir a 

supra citada decisão, com cópia dessa decisão e do protesto 

apresesentado - id. 15310193 -. Após, voltem os autos conclusos para 

sentença. Int. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007245-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALVES NILO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

BIANCA OLIVEIRA VIANA

 

Vistos etc., Conforme audiência realizada, suspenda-se o feito pelo prazo 

de 45 (quarenta e cinco) dias. Após, manifestem-se as partes. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 627399 Nr: 334-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:34432

 Vistos etc.

Não obstante o teor da certidao de fls. 137, a fim de evitar alegação de 

nulidade futuramente, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 134, no 

tocante à intimação editalícia do acusado acerca da sentença de fls. 

121/124.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 635182 Nr: 6406-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRAITON LUCIANO BUSNELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:9.521-B, Ronildo Bezerra dos Santos - 

OAB:9883OAB/MT

 Vistos etc.

Ante a justificativa apresentada pelo réu à fl. 115, e tendo em vista a 

certidão de fls. 114 (não intimação do réu para este ato), defiro o pedido 

formulado e redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 04 

de fevereiro de 2019, às 15h.

Intime-se o acusado e o seu defensor.

Deixo de determinar a intimação das testemunhas arroladas pela defesa, 

vez que, conforme informado às fls. 92, comparecerão 

independentemente de intimação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 625465 Nr: 7706-68.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DAGNO BARBOSA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Intimação da Drª. Carla Andréia Batista, OAB/MT nº. 18.808, para 

audiência designada para o dia 09 de outubro de 2018, às 17h30min, a ser 

realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 647569 Nr: 8070-69.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEIDYSON BRUNO DA SILVA DE OLIVEIRA, 

SAULO GABRIEL SILVA BENÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:15.694 MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES 

- OAB:3.402-B

 Vistos etc.

Considerando o efeito modificativo que se visa obter com os embargos de 

declaração manejados, deve a parte adversa ser intimada a sobre eles se 

manifestar, em 05 (cinco) dias, consoante dispõe o artigo 1023, § 2º, 

CPC/2015, que entendo aplicável ao caso ora examinado, in verbis:

“Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em 

petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição 

ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

(...)

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual 

acolhimento implique a modificação da decisão embargada.”

Assim, vista ao Ministério Público para se manifestar quanto aos embargos 

manejados, no prazo de lei.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 631494 Nr: 3592-52.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando detidamente os autos, observo que a ré REGIANE RIBEIRO 

DA SILVA não foi encontrada para a citação pessoal, resultando na sua 

citação editalícia.

 Contudo, apesar de regularmente citada por edital (fls. 61), a denunciada 

não apresentou defesa ou compareceu em juízo, motivo pelo qual com 

fundamento no art. 366 do CPP, DETERMINO a suspensão do processo e o 

curso no prazo prescricional, pelo prazo de lei, nos termos da súmula 415 

do STJ.

Sem prejuízo dessa providência, manifeste-se o Ministério Público 

requerendo o que entender de direito quanto a eventuais providências de 

natureza cautelar in casu.

Às providências.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676553 Nr: 8345-47.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN FERNANDO DA CUNHA DIOGO, 

PAULO HENRIQUE DOS REIS CORREA, BRUNO MARTINS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 [...] Contudo, a meu ver, a tese não merece ser acolhida, uma vez que o 

ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo 

Ministério Público não se qualifica, nem se equipara a ato decisório, não se 

aplicando, portanto, o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição 

Federal, até porque eventual juízo positivo de admissibilidade da ação 

penal, por mais que seja conveniente a motivação, não reclama, contudo, 

extensa fundamentação, sob pena de incorrer no mérito da causa, razão 

pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa dos réus alhures 

mencionados.De outro giro, analisando a defesa preliminar apresentada 

pelos réus JHONATAN FERNANDO DA CUNHA DIOGO, PAULO HENRIQUE 

DOS REIS CORREA e BRUNO MARTINS ROCHAS, 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. Outrossim, na forma do art. 399 

do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11.10.2018, 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. Considerando que as testemunhas 

TEM PM Ladislane Simonini Silva, CB PM Eudes de Brito Garcia, PRF João 

Batista de Souza e PRF Élcio dos Santos Pintan, estão lotados nas 

comarcas de Porto Esperidião/MT e Cáceres/MT, desde já determino 

expedição de carta precatória às respectivas comarcas, visando a oitiva 

da mencionadas testemunhas em audiência a ser realizada pelo d. juízo 

deprecado.Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 678726 Nr: 10318-37.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA SILVA PIMENTEL, DARCI 

RODRIGUES PIMENTEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 Autos nº 10318-37.2018.811.0064 – Cód. 678726

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus DARCI 

RODRIGUES PIMENTEL NETO e GABRIEL DA SILVA PIMENTEL, 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 e designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07.11.2018, às 13h30min e, informo que 

em razão da ausência de pauta do juízo, não há possibilidade do ato ser 

realizado antes da citada data, haja vista a complexidade do caso, o qual 

consta com 04 (fatos), há 02 (dois) réus a serem interrogados, 11 (onze) 

vítimas a serem inquiridas e 10 (dez) testemunhas de acusação e defesa 

para proceder a suas respectivas oitivas. 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, razão pela qual acerca dos pedidos de 

ambos para reconhecimento de pessoa nos termos do art. 226, informo 

que o mesmo será apreciado em audiência.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Por fim, defiro com URGÊNCIA a expedição de ofício à Delegacia de 

Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT – DERF – para que a mesma forneça 

nova mídia referente à gravação visual das câmeras do estabelecimento 

“Atacadão Pneus”, uma vez que como asseverado pela defesa dos réus, 

bem como pelo Ministério Público, a mídia contida à fl. 66 consta disponível 

somente o áudio do referido estabelecimento, enquanto que em relação à 

mídia do estabelecimento “Israel Rolamento” há áudio e vídeo.
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Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669523 Nr: 2161-75.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 2161-75.2018.811.0064 – Cód. 669523

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do acusado JAIR 

BORGES DOS SANTOS à fl. 159, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 160), em seus legais efeitos.

Formalizado os recursos de apelação interpostos, já com as 

contrarrazões (fls. 387/397), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675022 Nr: 6945-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CESAR RAMOS SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ROBERTO CESAR 

RAMOS SIQUEIRA 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 19.09.2018, às 16h45min. 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.: 677849 Nr: 9490-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HULIS DARLLIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu HULIS DARLLIS DE 

SOUZA 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 11.10.2018, às 16h50min. 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.: 675427 Nr: 7337-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7337-35.2018.811.0064 – Cód. 675427

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu PATRICK DUARTE DE 

OLIVEIRA 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 19.09.2018, às 15h45min. 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.: 677346 Nr: 9064-29.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 9064-29.2018.811.0064 – Cód. 677346

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu ALEXANDER SILVA 

ALVES 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 11.10.2018, às 14h50min. 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.: 662602 Nr: 11113-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALISSON FERREIRA DE ARRUDA, 

SEBASTIAO RODRIGO DE SOUSA SILVA, JULIO CESAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 
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OAB:OAB/MT 20982, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, JOAO BATISTA 

BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 Vistos.

Considerando a manifestação do advogado nomeado por esse juízo Alan 

Vieira Rocha – OAB/MT 20.982, acerca de sua impossibilidade em 

apresentar razões recursais em favor do acusado JÚLIO CESAR NUNES 

DA SILVA e, considerando ainda que somente foi nomeado dativo em 

virtude da ausência de Defensor Público conforme ofício à fl. 297, onde a 

própria Defensoria Pública solicitou nomeação de outro defensor, contudo, 

tão situação não mais persiste, visto que a douta defensora pública, titular 

e atuante neste juízo retornou suas atividades, remeta-se os autos à 

Defensoria Pública para apresentar razões em favor do réu alhures 

mencionado.

Após, com a apresentação das razões, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669503 Nr: 2141-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL DA SILVA PEREIRA, JULIO CEZAR 

DE SOUZA FAGUNDES, MATHEUS LIMA MENDONÇA, DOUGLAS DE 

ALMEIDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o réu Julio Cezar de 

Souza Fagundes, dos fatos imputados pelo Ministério Público na denúncia 

de fls. 02/11, com fulcro no que dispõe o artigo 386, VII, do CPP, uma vez 

que não restara devidamente provada a autoria dos respectivos delitos.De 

outro giro, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 

estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 02/11, para CONDENAR o 

réu Matheus Lima Mendonça, como incurso na prática dos crimes 

descritos no art. 157, § 2°, incisos I e II (1° FATO), art. 157, 2°, incisos I, II e 

V c/c art. 70 (5 vezes - 2° FATO), art. 157, §2°, incisos I, II e V (3° FATO), 

art. 157, §2°, incisos I e II c/c art. 70 (2 vezes - 4° FATO), todos do Código 

Penal, em continuidade delitiva, bem como, com arrimo no art. 386, VII, do 

CPP, ABSOLVO-O das imputações relativas ao crime descrito no art. 288, 

parágrafo único, do Código Penal (8° FATO).De igual modo, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 02/11, para CONDENAR o réu 

Douglas de Almeida Xavier, como incurso na prática dos crimes descritos 

no art. 157, §2°, incisos I, II e V (3° FATO) e art. 157, §2°, incisos I e II c/c 

art. 70 (2 vezes - 4° FATO), todos do Código Penal, em continuidade 

delitiva, bem como, com arrimo no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO-O das 

imputações relativas aos crimes descritos no art. 180, “caput” (6° FATO) e 

art. 288, parágrafo único (8° FATO), ambos do Código Penal.Por fim, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 02/11, para CONDENAR o réu 

Maxsuel da Silva Pereira, como incurso na prática dos crimes descritos no 

art. 157, §2°, incisos I e II c/c art. 70 (2 vezes - 4° FATO), ambos do 

Código Penal e art. 14 da Lei n° 10.826/03 (7° FATO), bem como, com 

arrimo no art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO-O das imputações relativas ao 

crime descrito no art. 288, parágrafo único (8° FATO), do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634029 Nr: 5451-06.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDON DE JESUS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Ex positis, DECLARO POR SENTENÇA, EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado BRENDON DE JESUS LOPES, qualificado nos autos, em virtude da 

ocorrência da prescrição, fazendo-o com fundamento no artigo 107, inciso 

IV, 109 “caput”, inciso V, art.115 e artigo 110, § 1º todos do Código Penal 

Brasileiro, e em consonância com o art. 61, do Código de Processo Penal. 

Transitada em julgado a presente sentença de extinção da punibilidade, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas na distribuição e no relatório. 

Recolham-se eventuais mandados prisionais em aberto. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672913 Nr: 5131-48.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Considerando certidão de fl. 80, REDESIGNO a audiência para o dia 

11.10.2018 às 16h10mim.

 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.: 668149 Nr: 1021-06.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Considerando certidão de fl. 55, remeta-se os autos a Defensoria Pública 

para apresentar resposta à acusação em favor do acusado JOSÉ 

CARLOS BRAZ.

Visando dar maior celeridade desde já designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11.10.2018 às 15h20mim. 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): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 609753 Nr: 7649-21.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR BORGES DOS SANTOS, ALTAMIRO 

SEVERINO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, MILENE DOS REIS MAIA - OAB:15.994-MT, Thelma 

Aparecida Garcia Guimaães - OAB: 3.402

 Vistos etc.

Em tempo, retifico a data da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 26 de novembro de 2018, às 15h30min, haja vista que houve 

equívoco na data ali indicada.

Assim, onde se lê: “Ademais, dando prosseguimento ao feito, para realizar 

a inquirição das demais testemunhas e os interrogatórios dos acusados, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de novembro 

de 2018, às 15h30min”, faço constar: “Ademais, dando prosseguimento ao 

feito, para realizar a inquirição das demais testemunhas e os 

interrogatórios dos acusados, designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 14h”.
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No mais, permanecem inalteradas as determinações contidas na decisão 

retro.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616577 Nr: 7277-38.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MORAES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7277-38.2013.811.0064 – Cód. 616577

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 277, a qual noticia que o réu não 

possui condições financeiras para contratar advogado, nos termos do art. 

396-A, § 2º do CPP, designo a defensora pública que atua perante esse 

juízo para promover a defesa do (a) acusado (a) VAGNER MORAES 

PEREIRA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616577 Nr: 7277-38.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER MORAES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 7277-38.2013.811.0064 – Cód. 616577

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado Vagner 

Moraes Pereira 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.: 651184 Nr: 829-10.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIE NASCIMENTO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 67, o qual informa que o reeducando não 

está cumprindo a condição de comparecer mensalmente o juízo, este 

Estado-Juiz determina a intimação d e Ronie Nascimento Silva para que 

retome o cumprimento de sua pena no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supra, certifique-se, colha-se o parecer ministerial e 

voltem conclusos.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 336725 Nr: 529-58.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLEI FELIPAK LUCIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT, Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fl. 326, o qual informa que o reeducando não 

está cumprindo a condição de comparecer bimestralmente ao juízo, este 

Estado-Juiz determina a intimação de Roniclei Felipak Luciano da Silva para 

que retome o cumprimento de sua pena no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supra, certifique-se, colha-se o parecer ministerial e 

voltem conclusos.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 610859 Nr: 1143-92.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANE BALDUINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos.

Cuida-se de Executivo de Pena de Poliane Balduino de Oliveira, a qual 

cumpre pena unificada de 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses no 

regime semiaberto desde 14/06/2017 (fls. 188/190).

Às fls. 217/218, a Defensoria Pública juntou aos autos a justificativa 

apresentada voluntariamente pela recuperanda por não ter cumprido a 

condição de comparecimento no mês de março de 2018. A apenada 

explicou que quando se dirigiu ao cartório deste juízo em 29/03/2018, este 

se encontrava fechado em razão do ponto facultativo decorrente do 

feriado nacional da Semana Santa, o que inviabilizou seu intento.

 O Parquet se manifestou pelo acolhimento da justificativa e pelo aguardo 

do término da pena (fl. 221).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passa o juízo a deliberar.

No caso em comento, verifica-se de pronto que a recuperanda não 

apresentou qualquer sinal que evidenciasse algum tipo de esquiva à 

execução da pena, tanto que nos meses seguintes deu regular 

continuidade ao cumprimento de sua sanção, comparecendo 

assiduamente ao cartório deste juízo.

Deste modo, considerando a boa fé da reeducanda em se justificar 

voluntariamente, bem como pelo fato de que tem comparecido 

regularmente a este juízo a fim de cumprir sua condenação, em 

consonância com o parecer ministerial, este Estado-Juiz acolhe a 

justificativa apresentada pela apenada e determina que dê continuidade ao 

cumprimento de sua pena.

Intime-se a reeducanda e a Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 636540 Nr: 7532-25.2015.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTO PIRES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONÇA - OAB:7130

 Considerando-se a manifestação Ministerial de fls. 125, que requereu a 

instauração de incidente de insanidade mental, tendo formulado quesitos a 

serem respondidos pelo médico perito, impulsiono os autos para dar vistas 

à Defesa, com o fim de oportunizar a formulação dos quesitos a serem 

respondidos para o mesmo fim, nada mais a registar, eu __ José Ricardo 

Silva queiroz digitei.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642964 Nr: 4324-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FERREIRA DA SILVA, RODRIGO 

CARRIJO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO TERRA JUNIOR - 

OAB:

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. (...) Logo, ao meu sentir, é razoável 

que os bens apreendidos neste feito sejam revertidos ao combate ao 

tráfico e sejam aplicados neste Estado de Mato Grosso. 3. Dispositivo. I - 

Postas essas considerações, DETERMINO o perdimento dos bens 

apreendidos e discriminados no auto de Apresentação e Apreensão de fl. 

12, todos em favor do Estado de Mato Grosso. II – No que tange aos 

valores apreendidos, seja depositado no Fundo Estadual sobre Drogas - 

FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. III – Oficie-se o Gerente de Gestão 

de Bens Apreendidos, responsável pela alienação/leilão e controle dos 

bens apreendidos do tráfico no Estado de Mato Grosso, para proceder 

com a destinação dos bens apreendidos. IV – Expeça-se o necessário. V 

– Após, às providências, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 613718 Nr: 4290-29.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO FRANCELINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Intimação do dr. Adeir Alexsander Froder, para apresentar as alegações 

finais no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 659853 Nr: 8875-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORAH APARECIDA GONÇALVES 

RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Highor Djamiler Mendes 

Santos - OAB:14.525-OAB/MT

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foi denunciada Deborah 

Aparecida Gonçalves Rodrigues, pelas práticas, em tese dos crimes 

dispostos no artigo 33, caput, com a causa de aumento de pena do artigo 

40, inciso VI ambos da Lei 11.343/06 c/c artigo 180, caput, do Código 

Penal, ocorrido em 04.07.2017. Com vistas dos autos, o Ministério Público 

manifestou por nova tentativa de notificação da acusada (fls. 76/78). É o 

relatório.

 Compulsando os autos, assiste razão ao Ilustre Parquet, de modo que as 

notificações expedidas nos autos (fls. 72/73) em face da acusada 

Deborah Aparecida, foram diversas do endereço declinado na denúncia 

de fls. 04/06.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Notifique-se a acusada Deborah Aparecida Gonçalves Rodrigues, nos 

endereços declinados às fls. 76/78.

II – Sem prejuízo, intime-se o causídico Dr. Highor Djamiler - OAB-MT 

14525/O, constituído pela acusada Deborah (fls. 25/27) para, no prazo de 

10 dias, apresentar defesa preliminar, sob pena de comunicação ao 

Tribunal de Ética da OAB/MT.

III – Transcorrido o prazo supra e não sendo apresentada a peça 

defensiva, remetam-se os autos à Defensoria Pública para apresentação 

de defesa inicial e oficie-se ao Tribunal de Ética da OAB/MT para 

providências cabíveis.

IV – Apresentada a peça defensiva, voltem-me para deliberar quanto o 

recebimento da denúncia.

V – Intime-se a defesa e o Ministério Público quanto a esta decisão.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 615695 Nr: 6367-11.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO GOMES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO BATISTA RODRIGUES - 

OAB:18453/MT, RAFAEL APARECIDO GONÇALVES - OAB:17.580-MT, 

Sabrina da Silva Gonçalves - OAB:15529/MT

 ISTO POSTO, nos termos do Artigo 107, inciso IV, Artigos 109, inciso VI 

c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro e, ainda, Artigo 61, caput, 

do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE ESTATAL 

em relação ao(s) delito(s) descrito no Artigo 147 do Código Penal e Artigo 

65 da Lei de Contravenções Penais em face do acusado JULIANO GOMES 

LEITE, em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal 

em relação ao(s) delito(s) que lhe foi(foram) atribuído(s) neste 

feito.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser certificado 

pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a 

sem efeito, procedendo-se na forma do artigo 337 do CPP.Ademais, fica 

cancelada a audiência aprazada para o dia 25/09/2018 às 15h30min (fl. 

76).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, 03 de Setembro de 2018.Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 904362 Nr: 6648-77.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTENY FERREIRA CASTIAS, NORMADE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, A. H. DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS HENRIQUE 

MASCARENHAS - OAB:23615-MT

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o advogado da indiciada A. H. DAS CHAGAS-ME, Dr. LUCAS 

HENRIQUE MASCARENHAS dos termos da parte final da Cota Ministerial de 

fls.49/50 a seguir: Opina o Ministério Público pela restituição ao requerente 

ou pessoa por ela autorizada dos veículos utilizados no transporte da 

madeira, condicionado a apresentação das certidões negativas da SEMA 

e IBAMA, a fim de confirmar que a única infração ambiental é relacionada 

ao presente feito, afastando a hipótese de utilização reiterada de seu 

patrimônio na prática do crime de transporte ilegal de produto vegetal, no 

prazo de 05 dias.
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Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 233/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando a Portaria n. 382/2014/PRES, de 02 de outubro de 2014, 

que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

o controle de frequência, a prestação de serviços extraordinários e 

disciplina o banco de horas e a utilização dos créditos;

 RESOLVE:

Art. 1º REGULAMENTAR as convocações para serviços extraordinários 

aos sábados, domingos e feriados, bem como prestados nos dias úteis, 

tendo limite máximo de duas horas extras diárias, de acordo com o artigo 

16 da Portaria n. 382/2014/PRES.

 Art. 2º As convocações deverão ser realizadas diretamente no Sistema 

de Gestão de Pessoas (SGP), pelo Gestor da Unidade, dos servidores que 

registram regularmente o ponto, mediante coleta de dados por impressão 

digital ou por meio de cartão, em consonância com artigo 2º da Portaria 

supra citada.

 Art. 3º Aos servidores dispensados do registro de ponto eletrônico, o 

superior hierárquico deverá informar o fato ao Departamento 

Administrativo deste foro, no prazo máximo de cinco dias, para o 

lançamento das horas correspondentes no Sistema de Gestão de 

Pessoas, de acordo com o § 2º, do Artigo 21, da Portaria da Presidência.

 Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação, 

revogando os efeitos contrários.

 Publique-se, encaminhando-se cópia aos Senhores Magistrados, aos 

Gestores Judiciários e aos Servidores, bem como afixando-se cópia no 

átrio do Fórum.

 Sinop-MT, 13 de setembro de 2018.

 ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009295-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAMAR DA CONCEICAO 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004867-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO RENASCER LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MARCELO FERREIRA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, a fim de dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010334-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURISMAR ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004010-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIECKSON CAROLINO DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

MARILENE DE FATIMA PEREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1004010-18.2018.8.11.0015; 

Certifico que os Embargos Declaratórios apresentados pela parte autora 

no ID 13630038, são tempestivos. Nos termos da legislação vigente (art. 

1023, § 2º do CPC) e do provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o advogado da 

parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre 

referidos embargos de declaração. SINOP, 13 de setembro de 2018 Geni 

Rauber Pires Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 TELEFONE: (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004285-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

EDINALDO FERREIRA ADORNO FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Certidão de Tempestividade Processo: 1004285-64.2018.8.11.0015; 

Certifico que a contestação apresentada no ID 14059204 é tempestiva. 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO o 

advogado da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação. 

SINOP, 13 de setembro de 2018 Geni Rauber Pires Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 TELEFONE: (66) 35203800

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009053-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))
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MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INMAPEL INDUSTRIA DE MADEIRAS PETRI LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009053-33.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: INMAPEL INDUSTRIA DE 

MADEIRAS PETRI LTDA - EPP Vistos etc. Sem delongas, verifico que a 

exordial não está devidamente instruída e contém defeitos que podem 

configurar sua inépcia, senão corrigidos em tempo. Nesse passo, a parte 

requerente atribuiu à causa o valor de R$ 14.916,49, correspondente às 

parcelas vencidas, mas pretende perceber, como é da gênese da ação de 

busca e apreensão, também os valores das parcelas vincendas, que 

totalizam R$ 35.871,01, segundo seus própios cálculos. Logo, deverá ser 

apresentado o valor da causa adequado ao proveito econômico 

pretendido: R$ 35.871,01. De todo modo, não só neste prisma, 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. Ademais, a parte requerente informa na exordial que o 

devedor incorreu em mora no dia 07/06/2018, referente a parcela de nº. 

27, porém na notificação extrajudicial apresentada no Id. 153000801 

apresentou a mora condizente com a parcela nº. 25 datada em 

07/04/2018. Portanto, os fatos elencados na inicial não se coadunam com 

as informações trazidas na notificação extrajudicial. Destarte, DETERMINO 

a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de seu indeferimento 

ou cancelamento da sua distribuição: a) facultar à parte requerente 

corrigir o valor da causa, apresentando o valor correspondente ao 

proveito pretendido, nos moldes acima definidos; b) proceder o 

recolhimento das custas e taxa judiciárias com base no valor corrigido da 

causa; c) esclarecer os fatos, causa de pedir, de maneira condizente com 

o pedido. 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de setembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009005-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONICE SOLANGE KROETZ (REQUERIDO)

GIANDERSON DE MOURA PINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009005-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: GIANDERSON DE MOURA PINHO, LEONICE 

SOLANGE KROETZ Vistos etc. Intime-se a parte autora para trazer ao 

processo guia de recolhimentos correspondente ao comprovante 

anexado, no prazo de 15 dias. Do comprovante anexado no Id. não é 

possível identificar correlação, podendo significar preparo de qualquer 

outra deprecata. Se não tiver ou não corresponder, desde logo notificada 

a parte interessada em promover o regular preparo da carta precatória, no 

mesmo prazo acima assinalado. Se juntada a guia respectiva ou 

preparada, conclusos. Se não regularizado referido pressusposto, 

determino desde logo a devolução da presente missiva, com as anotações 

e baixas de estilo, consignando-se nossos cumprimentos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007494-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

BRUNO JIVAGO BUDNY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO LOURENCO DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007494-41.2018.8.11.0015. AUTOR(A): PORTAL DA 

MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: ERALDO LOURENCO 

DE ALMEIDA Vistos etc. Defiro o pedido de Id. 15283513, a requerer a 

citação da parte demandada por oficial de justiça, ante a tentativa 

frustrada via correios, documentada no Id. 15125554. Logo, nos termos do 

art. 249 do CPC, cite-se a parte executada através de oficial de justiça, 

observando o endereço declinado na peça inaugural. Em razão da 

ausência de citação, redesigno a audiência de conciliação para o dia 16 

de outubro de 2018, às 14:00 horas, a ser conduzida por este magistrado. 

Suspendo a audiência marcada para esta data, prejudicada. Intimem-se as 

partes com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-as ainda a 

comparecer à solenidade acima marcada. As partes, pessoalmente, em 

regra, ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, e obviamente seus 

procuradores, deverão obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus 

decorrentes em caso de ausência. Salvo na hipótese de ambas se 

pronunciarem em tempo pela não realização da importante solenidade. 

Inteligência do art. 334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpre-se. Sinop - MT, 12 de setembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007494-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

BRUNO JIVAGO BUDNY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO LOURENCO DE ALMEIDA (RÉU)

 

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 das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 175704 Nr: 11334-86.2012.811.0015

 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: ANTENOR FERNANDES MATILDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INTERMEDIUM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROAS DA SILVA - 

OAB:OAB/MG 98.981

 Isto posto, satisfeita a obrigação, julgo extinta a execução, nos termos do 

art. 924, inciso II, e 925 do Código de Processo Civil.Custas judiciais, 

despesas processuais e honorários advocatícios pela parte requerida, 

conforme já determinado na sentença de p. 173/178.Determino o 

levantamento dos valores vinculados neste feito, devendo a transferência 

ser realizada, mediante alvará judicial, na conta bancária indicada à p. 190, 

em nome da parte autora.Retido o valor dos honorários advocatícios a 

disposição do esvaecido patrono.Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se nada for 

requerido em 15 dias. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 261455 Nr: 4565-23.2016.811.0015

 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: MARCIO JOSE DOMINGOS DO EGITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:OOAB/RJ 

2255-A

 Vistos etc.

Sobre a documentada sucessão empresarial, diga a parte aurora em 05 

dias.

 Após, retornem-me os autos conclusos para prolação de sentença, se 

for o caso.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 331500 Nr: 10456-54.2018.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME TURNER SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS, DOUGLAS 

MARTIN PAES DE BARROS, AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, hei por bem:a) indeferir o parcelamento das custas, ante 

evidências de que a parte autora não se enquadra no conceito jurídico de 

hipossuficiência, mesmo que momentaneamente;b) determinar a sua 

intimação para, no prazo de 15 dias, emendar a inicial, apresentado o valor 

compatível com a revocatória dos imóveis que pretende, bem como 

preparar a ação, sob pena de cancelamento no distribuidor e consequente 

indeferimento da inicial, a teor dos arts. 290 e 321, parágrafo único, 330, 

inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC; Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 168711 Nr: 3683-03.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR BATISTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605, KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO - 

OAB:OAB/MT 18.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos etc.

Sobre a petição de p. 295 e comprovante de pagamento do crédito 

remanescente de p. 298, manifeste-se a parte exequente em 05 dias, 

cientificando-a de que seu silêncio implicará em sua concordância tácita, 

com a consequente extinção do processo pelo pagamento integral da 

obrigação.

Intime-se.

Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 172103 Nr: 7261-71.2012.811.0015

 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): NELSON AMERICO ABEGG, TEREZINHA 

PEREIRA ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Vistos etc.

Sem resistência da parte executada, eis que efetuou o pagamento relativo 

aos honorários advocatícios, conforme se vê do montante vinculado a 

este feito (R$ 2.689,52 – p. 579), pugnou a parte exequente no 

levantamento da quantia, conforme petição de p. 576.

 Pedido que defiro, por meio de alvará judicial, devendo a transferência ser 

realizada na conta informada, respeitadas as devidas comunicações e 

prazos exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

Após, preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se.

Expeça-se alvará.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 157229 Nr: 4346-83.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA AGRÍCOLA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO ALEXANDRE RIEPE, MARIA ALINY 

VALERIANO LISBOA RIEPE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULISSES DUARTE JÚNIOR - 

OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, defiro a penhora no rosto dos autos. Oficie-se ao Juízo da 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, solicitando-lhe 

a penhora no rosto dos autos, se ainda existir quinhão em prol do 

executado. A seguir, com a informação, se exitosa, intime-se a parte 

executada da penhora, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 

15 dias, nos limites e termos do art. 525, § 11, do aludido Estatuto 

Adjetivo.Caso não haja impugnação ou não se efetivar a penhora no rosto 

dos autos, requeira a parte exequente o que entender de direito, em 05 

dias.Sobre notificar a inventariante do processo de inventário, da mesma 

forma, torna-se desnecessário, haja vista que do cumprimento desta 

determinação será ela cientificada nos autos do próprio inventário, não 

sendo o espólio parte neste processo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 86015 Nr: 3472-40.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO NELITO BOLZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 
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SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Vistos etc.

Está difícil chegar a bom termo. A r. decisão de p. 353/358 não foi 

respeitada pela contadoria do juízo. Cansa! E obviamente a parte 

exequente, sem o crivo aritmético adequado, embarca nos cálculos sem 

crítica.

Pode até ser que exista algum valor remanescente a receber. Mas o certo 

é que os cálculos devem ser feitos conforme os itens 01 e 02 do comando 

da referida decisão explicitados à p. 358, por sinal, preclusa.

 Obrigação esta, de apresentar cálculos, da parte exequente (CPC, art. 

798, inciso I, alínea “b”), dispensando a intervenção a toda hora da 

contadoria do juízo, que as vezes mais confunde do que esclarece. E só 

deverá ser chamada, ainda assim, nos casos em que haver dúvida entre o 

cálculo que as partes inicialmente apresentarem e divergirem.

Assim, determino que a parte exequente apresente o calculo da divida 

atual, respeitando ipsis litteris a r. decisão de p. 353/358.

 Basicamente, no que concerne ao depósito do valor de R$ 18.742,40, 

realizado em 02/01/2014, ao ser calculada a condenação, deve esta ser 

atualizada até referida data, glosando-se, naquele momento, o valor 

depositado, por sinal já levantado pelo alvará de p. 289. Depois, segue-se 

a atualização da diferença até o segundo depósito feito em 26/08/2014, 

quando novamente deverá ser glosado referido depósito, seguindo-se a 

atualização, e com juros, apenas da diferença, se ainda existir.

Esta diferença, como remanescência, se de fato existir, poderá, sim, ser 

descontada do bloqueio judicial materializado à p. 294, seguindo-se a sua 

atualização até o momento, com seu levantamento e restituição da 

diferença à parte demandada, para encerrar de vez a execução e não a 

eternizar de remanescência em remanescência.

Apresentados os cálculos pela parte exequente, manifeste-se, em 05 dias 

a parte executada, seguindo-se à conclusão para decisão definitiva, de 

modo a encerrar essa pendenga de vez.

Intimem-se.

Cumpre-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128793 Nr: 8008-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENIL ALVES DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINASA S/A - C. F. I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.

Apesar da r. decisão de p. 263/264 assinalar o depósito consignado de 

apenas R$ 230,13, com base no extrato de p. 255, de ver que realmente 

inúmeras outras parcelas foram depositadas judicialmente, conforme os 

documentos de p. 36/44, 46/47 e 56/59. Cabe à Conta de Depósitos 

Judiciais fazer as vinculações e informar o valor total consignado, sob 

risco de o dinheiro ficar perdido nos meandros da burocracia do Poder 

Judiciário. O que não faz o menor sentido e nem tem razão alguma de ser.

Descortinados tais valores, como realmente o autor liquidou sua dívida 

com o banco requerido, conforme cálculo de p. 257, no valor de R$ 

8.600,56, não há mais razão para que estes valores consignados sejam 

levantados pelo banco, que nada mais teria daquele receber. Descabe o 

levantamento por ele, banco, pretendido, pois já recebeu. O levantamento 

dos valores consignados deve ser feito ao autor, conforme postulado, e 

não ao Banco Finasa S/A. – C. F. I.

Todavia, o valor bloqueado de R$ 265.000,00, já levantada a condenação, 

conforme alvará judicial de p. 269, o saldo remanescente deve, sim, ser 

restituído ao banco, na conta por ele indicada à p. 279, mediante alvará 

judicial.

Respeitadas, em ambos os casos, as devidas comunicações e prazos 

exigidos pelo Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

Intime-se. Cumpre-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 221645 Nr: 671-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME TURNER SARTORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS, DOUGLAS 

MARTIN PAES DE BARROS, AGROPECUARIA MANDALA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Vistos etc.

Sem resistência da parte contrária, insistiu a exequente no levantamento 

da quantia penhorada, conforme petição de p. 673.

 Pedido que defiro, por meio de alvará judicial, devendo a transferência 

das quantias bloqueadas às p. 580 e 686 ser realizadas na conta 

informada, respeitadas as devidas comunicações e prazos exigidos pelo 

Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

Defiro o pedido de p. 673, de modo que se intime a parte executada 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.

 Expeça-se alvará.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 327919 Nr: 8092-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ARTHUR ROSPIDE ACCIOLY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLMÉIA INDÚSTRIA E AGROPECUÁRIA DO 

NORTE S/A - CIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, JORGE BALBINO DA SILVA - OAB:MT - 

3063-A

 Decisão proferida em audiência: “Vistos etc. Concedo o prazo de 10 dias 

requerido pela parte embargante, a fim de informar o paradeiro, o mais 

exato possível de suas testemunhas. A parte embargada ficou de 

emendar a carta precatória, afim de incluir a oitiva de Carlos Benito Martins 

Spadoni. Nada por enquanto a respeito, não havendo porque manter sua 

intimação, obrigando-a nesta via crucis sem razão plausível. Se ainda for 

aditada a missiva em tempo, que seja intimada, com os ônus obviamente 

da parte embargada. Redesigno a audiência para o dia 16 de outubro de 

2018, às 14:30 horas. Informe o juízo deprecante dessa redesignação, 

para os fins devidos. Saem os presentes intimados. Intimem-se. 

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 153101 Nr: 1137-09.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A (atual denom. de Banco 

Autolatina S.A.)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOMAS REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 

10.924

 Certifico nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, bem como do Art. 

1213, “caput” da CNGC/MT, que remeti para publicação via DJE, 

expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina o(a/s) 

PARTE ATIVA, para querendo e no prazo máximo de 5(cinco) dias, 
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MANIFESTAR ACERCA DO OFICIO 08/2018/CD, sob pena de preclusão e 

arquivamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008977-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARI LEOBET JUNIOR (ADVOGADO(A))

WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA (ADVOGADO(A))

ALCIR FERNANDO CESA (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET (ADVOGADO(A))

RAQUEL MULLER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008977-09.2018.8.11.0015. AUTOR(A): RAQUEL 

MULLER RÉU: UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE 

MEDICOS Vistos etc. Dedesigno audiência de conciliação para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 16:00 horas, a ser conduzida por conciliador do 

CEJUSC, para onde o processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a 

parte requerida com pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a 

ainda a comparecer à solenidade acima marcada. 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 as partes 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 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 do CPC. 

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. No mais, à míngua de elementos cognitivos 

razoáveis que infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma 

análise mais acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me 

parece evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o 

disposto pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim 

como as disposições do art. 98 do CPC e art. 5.°, inciso LXXIV, da 

Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a benesse ora 

alcançada pela parte requerente. Ademais, defiro a tramitação prioritária 

do feito, a teor do art.152, § 1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

art. 1.048, inciso II, do CPC. Por fim, concedo o prazo de 15 dias para o 

requente trazer ao processo instrumento de mandato, conforme autorizam 

os arts. 104, § 1º, do CPC e 5º, § 1º, do Estatuto da Advocacia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008863-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA MARIA BARBOSA MEDEIROS (ADVOGADO(A))

VALMIR DA SILVA (AUTOR(A))

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (RÉU)

CLAUDINEI FENNER (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008863-70.2018.8.11.0015. AUTOR(A): VALMIR DA 

SILVA RÉU: CLAUDINEI FENNER, ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME 

Vistos etc. Valmir da Silva promoveu ação anulatória de fiança locatícia e 

declaração de inexigibilidade de débito, c/c obrigação de fazer e não fazer 

e indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência, adiante 

explicitada, em face de Claudinei Fenner e Castelo Imóveis, todos 

qualificados. Tumultuariamente também mencionou tutela de evidência sem 

explicitar qualquer um dos seus requisitos. Relatou ser casado com 

Joaneide Silva Duarte sob o regime de comunhão parcial de bens, a qual é 

fiadora no contrato de locação de imóvel, firmado com a parte requerida e 

Jéssica Camila Duarte, sua afilhada. Informou que ao tomar conhecimento 

da locação, sua esposa, fiadora, e a locatária, enviaram notificação à 

parte demandada, cientificando-a acerca da irregularidade da fiança 

aposta no contrato de locação, eis que Joaneide Silva Duarte firmou a 

garantia sem a outorga uxória do cônjuge, o que afronta o disposto no art. 

1.647 do Código Civil. Afirmou que sua esposa recebeu correspondência 

expedida pelo SPC Brasil, informando a inclusão do nome dela no cadastro 

de inadimplentes, referente ao contrato de locação. Declarou que em 

momento algum a sua esposa foi notificada pela parte requerida acerca da 

existência de eventuais débitos, a sofrer tais sanções, o que poderá 

causar prejuízos ao patrimônio em comum, ante a flagrante nulidade 

ocorrida. Referida tutela de urgência de caráter antecedente para: 1) 

decretar a nulidade da fiança, prestada por sua esposa; 2) declarar a 

inexigibilidade de débitos relativos ao contrato locatício afiançado; 3) 

excluir o nome de sua esposa do SPC Brasil; 4) obrigar os requeridos a 

absterem de qualquer registro desabonador nos órgãos restritivos de 

créditos, também do nome de sua esposa; 5) compelir os requeridos a não 

realizar qualquer cobrança relacionada ao mesmo contrato de locação. 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. Nesse 

passo, de acordo com a documentação coligida não soam críveis as 

alegações da parte autora, sem aparente probabilidade de sagrar-se 

vencedora ao final da demanda, tendo em vista que não restou 

demonstrado a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, relativamente à própria parte autora, senão 

possivelmente em relação à sua esposa, que não é parte no processo. E 

não há ainda qualquer restrição/penhora eventualmente efetivada sobre 

qualquer bem/patrimônio comum demonstrável. A tutela de urgência, 

relegada a incomprovada e desconexa tutela de evidência, diz respeito, 

em seus cinco tópicos, a providências liminares envolvendo 

exclusivamente a esposa da parte autora e não ele próprio. Realmente 

demonstrado pela autora realmente ser casado com Joaneide Silva Duarte, 
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sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme documentado no Id. 

15195358. Ela de fato prestou fiança sem o consentimento de seu 

cônjuge. Pelo menos não está evidenciado por enquanto em sentido 

contrário. Mas é afirmação que pode sofrer revés. Pelo extrato do SPC 

Brasil, o registro de inadimplência está em nome da fiadora, esposa da 

parte autora, por suposta dívida no valor de R$ 856,75 (Id. 15194149). 

Portanto, se a inclusão está efetivada em nome da esposa da parte 

requerente, é de se ressaltar a ilegitimidade desta em pleitear direito alheio 

em nome próprio, conforme vedado pelo art. 18 do CPC, a saber: “Art. 18. 

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico”. Quer dizer que o postulante não 

tem legitimidade ad causam para, em seu nome, salvo a nulidade da fiança, 

deduzir os pedidos em tutela de urgência aviados: 1) declarar a 

inexigibilidade de débitos relativos ao contrato locatício afiançado; 3) 

excluir o nome de sua esposa do SPC Brasil; 4) obrigar os requeridos a 

absterem de qualquer registro desabonador nos órgãos restritivos de 

créditos, também do nome de sua esposa; 5) compelir os requeridos a não 

realizar qualquer cobrança relacionada ao mesmo contrato de locação. E o 

pedido de nulidade da fiança não tem como ser adiantado, já que apenas 

anulável, a teor do art. 1.649 do Código Civil, cuja providência, sem prova 

alguma da sua urgência. Indemonstrada qualquer atitude ou afetação de 

bens comuns do casal que pudessem justificar o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Reza o art. 138 do Código Civil que 

“são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade 

emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de 

diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”. A restrição do 

nome da esposa do autor no SPC Brasil tem condão pessoal, competindo a 

ela pleitear. E, como insta, não é sua esposa parte no processo. Ademais, 

convém ressaltar, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo não pode se situar exclusivamente em conjecturas ou 

suposições da parte, notadamente ao prejuízo alegado em relação ao 

patrimônio familiar dele, sem demonstrar indícios mínimos de que está na 

iminência de sofrer abuso em seu direito patrimonial. Deste modo, 

ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da pretendida 

tutela provisória de urgência, preconizados pelo art. 300, caput, do CPC. 

Não há como ser concedida. Isto posto, hei por bem indeferir os cinco 

pedidos de tutela provisória de urgência, relegada a tutela de evidência en 

passant aventada. Desse modo, seguindo-se o rito processual, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 22 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. Sem óbice evidente, a 

impedir por enquanto a admissão do pedido, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência apresentada, mas 

convencendo, por ora, defiro-lhe o pedido de assistência judiciária 

gratuita. Não havendo contestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 12 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005330-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCK MORAIS DE AZEVEDO (REQUERIDO)

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005330-06.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: FRANCK MORAIS DE AZEVEDO Vistos etc. Ação de busca e 

apreensão proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A. em face de Franck Morais de Azevedo, ambos qualificados, com 

base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Emenda da inicial determinada pelo Id. 

13334744, a corrigir o preparo da causa, não realizado, suprido conforme 

Id. 13366379 e Id. 13366381. Decisão inaugural de Id. 13918857, a 

conceder liminar de busca e apreensão do automotor. Ordem cumprida, 

conforme certidão de Id. 14427298. Veículo entregue em mãos do 

representante da parte autora, Sr. Donizete Rodrigues, conforme auto de 

busca, apreensão e depósito de Id. 14427299. Em seguida, a parte 

requerida purgou a mora, mediante depósito judicial da quantia de R$ 

18.062,36 (Id. 14553631), a requerer a liberação do veículo e a extinção 

do processo. Instada, a parte requerente manifestou concordância com os 

valores depositados em juízo, informando dados bancários para o 

levantamento da quantia (Id. 14668679). Relatados e examinados. Decido. 

Depois da apreensão do bem, ocorrida em 27 de julho de 2018, na mesma 

data, a parte requerida, dentro do prazo legal de 05 dias (DL nº 911/1969, 

art. 3º e §§), purgou a mora em 03 de agosto de 2018, conforme depósito 

judicial documentado no Id. 14553631. Concordando a parte requerente no 

petitório de Id. 14668679, postulou o levantamento do valor, indicando 

conta bancária para tanto. Desse modo, diante do pagamento integral do 

débito, sendo depositado a título de purgação da mora a quantia de R$ 

18.062,36, inclusive com manifestação expressa da parte requerente 

quanto a sua aceitação, conforme permite o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/1969, a ação alcançou seu desiderato integralmente. É o que vem 

corroborando os Tribunais, com destaques em negrito, a saber: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DE MORA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. 

RECOLHIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INTELIGÊNCIA 

DO § 2º, DO ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº. 911/69, COM REDAÇÃO DADA 

PELA LEI Nº. 10.931/2004. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. É 

consabido que a redação do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, 

com redação dada pela Lei nº. 10.931/2004, estabelece que a restituição 

do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento 

integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 

Precedentes no STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 

PROVIDO”. (TJ-AM; AI 4003030-94.2017.8.04.0000; Segunda Câmara 

Cível; Rel. Des. Ari Jorge Moutinho da Costa; DJAM 09/04/2018; pág. 46); 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. Alienação fiduciária em garantia. Purga da mora. 

Sentença de procedência declarando a rescisão do contrato de 

arrendamento mercantil e consolidando nas mãos da autora o domínio e a 

posse plena do bem. Apelação da ré. Liminar deferida e não cumprida. 

Realizado depósito integral, nos moldes do que dispõe o Dec. -Lei nº 

911/69, art. 3º, § 2º. Satisfeita a purga da mora. Sucumbência pela ré em 

conformidade com o princípio da causalidade. Sentença que se reforma 

para julgar purgada a mora e extinguir o feito na forma do art. 487, III, "a" 

do CPC, condenando a ré ao pagamento das custas judiciais e dos 

honorários advocatícios fixados em r$1.000,00. Provimento do recurso”. 

(TJ-RJ; APL 0012807-49.2016.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; 

Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 

16/03/2018; pág. 658). Aceitação expressa da purgação da mora. A 

restituição do bem é medida de rigor, conforme permissivo do art. 3º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/1969. Bem a ser restituído livre e desembaraçado de 

quaisquer ônus porventura gerados depois da apreensão. Como insta, a 

ação de busca e apreensão em alienação fiduciária tem nuance própria. É 

procedente quando atendidos os requisitos para a busca e apreensão do 

bem, que, se efetivada e não purgada a mora, consolidada restará a 

posse e a propriedade em favor do credor fiduciário. Alcançada sua 

finalidade. Também é procedente quando, do mesmo modo, preenchidos 

os requisitos legais, deferida e cumprida a busca e apreensão, o devedor 
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fiduciante purga a mora integralmente: parcelas vencidas e vincendas, 

com os encargos devidos. Atingido, do mesmo modo, seu desiderato. Esta 

segunda hipótese materializou-se. O pedido é procedente. Tanto que a 

parte requerida, mediante a purga total da mora, nada mais fez do que 

admitir “o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação”. 

A ação que se revelou necessária e eficaz, com os reveses 

sucumbenciais, incidindo o princípio da causalidade. A parte requerida deu 

causa ao ajuizamento da ação, quando, perdida a posse do bem, purgou a 

mora em sua totalidade, recuperando-o, não só apenas a posse, mas 

também a propriedade, que já lhe pertencia, transmitida apenas resolúvel à 

parte requerente, que ora resta revertida, consolidada em seu proveito. 

Isto posto, julgo procedente o pedido, com resolução de mérito, com base 

no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, de maneira a: 1) homologar o 

reconhecimento da procedência do pedido; 2) confirmar a restituição 

definitiva do veículo à parte requerida, livre de quaisquer ônus porventura 

gerados durante o período em que permaneceu com a parte requerente, 

salvo tributos e encargos inerentes, imediatamente, no máximo em 03 dias: 

3) resolver a busca e apreensão liminar, confirmada, a reverso, a 

propriedade e mantida a posse em prol da parte requerida, a ser efetivada 

no prazo acima assinalado; 4) reconhecer a regular purgação da mora, 

ante a aceitação da parte contrária; 5) determinar o levantamento à parte 

requerente dos valores depositados e vinculados a este feito, a título de 

purgação da mora, mediante expedição de alvará judicial, conforme dados 

e conta bancária indicada via do Id. 14668679; 6) condenar a parte 

requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios da parte ex adversa, em 10% do valor da causa, 

aparentemente tudo liquidado na purgação da mora, a teor dos arts. 82, 84 

e 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - 

MT, 13 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009239-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DAMIAN PREVE (AUTOR(A))

FABIO ROGERIO MARCAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA THIELI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

DIOGO BARBOSA DE PAIVA (RÉU)

MATHEUS OSORIO REFATTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009239-90.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte ré, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, ratifique o acordo 

contido nos autos (Id. 14253485), uma vez que a referida petição 

encontra-se assinada apenas pelo procurador da parte autora, sob pena 

de não homologação da convenção. 2. Decorrido o prazo acima, com ou 

sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010839-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RIDALTON ANDOLPHO 71158197853 (EXECUTADO)

RIDALTON ANDOLPHO (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Cuiabá/MT, com a 

finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo que referidas guias 

que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008666-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMCS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1008666-18.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): IDEAL NUTRICAO 

ANIMAL LTDA POLO PASSIVO:RÉU: RMCS REPRESENTACAO COMERCIAL 

LTDA - ME Certifico que, em cumprimento a determinação id.15244011, 

designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 16 de outubro de 

2018 as 13 horas, conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do 

Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será expedida intimação 

para a parte autora conforme artigo 334, § 3o (A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado). 13 de setembro de 

2018 Gestor Juiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008666-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

EDESIO JOSE SEGALA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RMCS REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (RÉU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação/audiência, no bairro Setor Comercial, na cidade de Sinop/MT, e , 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo 

– cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005759-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RUI DE MASI TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

AZ11 COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUO COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAMILA EDUARDA VON DENTZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005759-07.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

moldes do art. 290, CPC, art. 456, CNGC/TJMT, art. 46, parágrafo único da 

Resolução n. 03/2018-TJMT/TP e Portaria n. 844/2018-PRES, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

2. Previamente a análise do pedido sob Id. 12843533, certifique-se a Sra. 

Gestora Judiciária o decurso do prazo para pagamento voluntário, bem 

como eventual oferecimento de embargos à execução. 3. Cumprida as 

determinações acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013739-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

CARPELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EMBARGANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 

(EMBARGADO)

VENUS MARA SOARES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAMILA EDUARDA VON DENTZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013739-05.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de setembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006965-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR SELMO FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006965-56.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos minuta de acordo legível, sob pena de não homologação da 

convenção. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 252184 Nr: 19438-62.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESSI PRADEBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA CAMARGO PIMENTEL, JÚLIO CESAR 

T. DIAS IMÓVEIS (DIAS IMOBILIÁRIA), EDI MARLENE CORÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA VALDIRENE DE 

JESUS - OAB:21.060-MT, MURILO BOSCOLI DIAS - OAB:20423/A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Gessi 

Pradebon na presente ação de adjudicação compulsória em face de 

Karina Camargo Pimentel, Julio Cesar T. Dias Imóveis e Edi Marlene Corá e, 

consequentemente, defiro o pedido de adjudicação do imóvel Lote n. 01, 

da Quadra n. 30, com área de 320,00m² (trezentos e vinte metros 

quadrados), situado no loteamento Residencial Vitória Régia, no Município 

de Sinop-MT, conforme descrito na exordial, valendo a presente como 

meio hábil para que se proceda a escritura definitiva e a transferência do 

domínio do referido imóvel. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Condeno as rés ao pagamento das custas 

processuais, “pro rata”. Cada parte arcará com os honorários 

advocatícios de seu patrono, conforme petição conjunta de fls. 

84/85.Havendo indícios suficientes da situação financeira aduzida na 

declaração de hipossuficiência e cópia da CTPS (fls. 79/50), defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à ré Karina Camargo Pimentel 

(fl. 77), ficando sobrestada a cobrança das custas processuais e 

honorários advocatícios em relação à mesma, na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil.P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, expeça-se 

carta de adjudicação em nome da requerente e, sem seguida, proceda-se 

às baixas e anotações necessárias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 230443 Nr: 5843-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEJAIR SCHUCH ME, DEJAIR SCHUCH

 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:

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

PARTE RÉQUERIDA: DEJAIR SCHUCH ME e DEJAIR SCHUCH

CITANDO: Dejair Schuch, Cpf: 48890936053 Filiação: , brasileiro(a), natural 

de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Avenida dos Flamboyants, Nº 2690, 

Bairro: Jardim Maringa, Cidade: Sinop-MT e Dejair Schuch Me, CNPJ: 

02235139000140, brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Avenida dos Flamboyants, Nº 2690, Bairro: Jardim Maringa, 

Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: Efetuar a citação do Executado por todo o conteúdo da 

petição inicial que segue em anexo, para no prazo de 3 (três) dias, (652, 

caput, do CPC) efetuar o pagamento legal .

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL em face de DEJAIR SCHUCH ME e seu interveniente 

garantidor DEJAIR SCHUCH. Em 06/11/2013 o executado firmou perante o 

exequente Instrumento Particular de Confissão, Confissão de Dívida, 

Forma de Pagamento e Outras Avenças n. 09470481941, no valor 

financiado de R$92.091,21 (noventa e dois mil e noventa e um reais e vinte 

e um centavos), com uma entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e as 

demais para pagamento em 24 (vinte e quatro) prestações no valor 

unitário de R$ 4.700,85 (quatro mil e setecentos reais e oitenta e cinco 

centavos). Ocorre que o Executado não saldou nenhuma das parcelas 

avençadas, constituindo-se em mora permanente perante o Exequente 

desde a 14º parcela vencida em 08/12/2014, ocasionando o vencimento 

antecipado do pacto, conforme cláusulas contratuais. Impende realçar que 

o contrato foi devidamente assinado pelas partes, sendo certo que tiveram 

ciência prévia de suas obrigações, juros e correção monetária aplicada. 

Desta forma, a soma do débito corrigido do Executado totaliza a 

importância de R$54.376,6 (cinquenta e quatro mil trezentos e setenta 

reais e vinte centavos), o que enseja a propositura da presente ação de 

execução.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição. Defiro o pedido formulado pela 

exequente em 02.8.2017 (f. 46), e determino consulta do endereço 

atualizado dos executados Dejair Schuch-Me CNPJ nº 02.235.139/0001-40 

e Dejair Schuch CPF n° 488.909.360-53, junto aos bancos de dados a 

disposição do juízo, promovendo-se as devidas citações nos novos 

endereços porventura obtidos, nos termos dos arts. 247 e 249 do CPC. 

Frustradas as tentativas de citação pessoal dos executados, citem-se por 

edital com prazo de 20 (vinte) dias. Caso os executados, devidamente 

citados por edital, não apresentem respostas, desde já, com fundamento 

no artigo 72, II, do CPC, nomeio-lhes curador especial um dos defensores 

públicos atuantes nesta comarca, que deverá ser intimado para o seu 

mister, observando-se o disposto no artigo 5º da LCE nº 146/2003. 

Cumpra-se e intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000873-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON JOSE ALVES (EXECUTADO)

SUZANA DE SOUZA FORMAGIO (EXECUTADO)

D J ALVES COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAMILA EDUARDA VON DENTZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 
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COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000873-96.2016.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) 

bancária(s) pertencente(s) ao(a,s) executado(a,s), procedo ao bloqueio 

dos valores e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento 

emitido pelo Sistema Bacenjud. 1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante 

ao presente feito. 1.2. Em seguida, previamente a análise dos demais 

pedidos formulados às fls. 185/187, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 

3º, do Código de Processo Civil, intime-se o(a,s) executado(a,s), por meio 

de seu(s) advogado(s) constituído(s) ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de preclusão. 1.3. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. 

Gestora Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação. 1.4. Na 

sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar aos 

autos cálculo atualizado do débito exequendo. 2. Sem prejuízo das 

determinações acima, quanto ao executado Denilson José Alves, 

expeça-se novo mandado de citação, a ser cumprido no endereço 

indicado na inicial, nos moldes da decisão sob. Id. 4272545, 

consignando-se no mandado que o Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá 

verificar se há suspeita de ocultação, e sendo o caso, realizar a citação 

com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. 3. Após, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 13 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005276-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILDO DA ROSA (AUTOR(A))

RINALDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGÉRIO COSTA DA SILVA (RÉU)

IVO PARIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005276-74.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Designe-se nova audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

2. Cite-se o réu Rogério Costa da Silva, no endereço indicado no Id. 

15214289, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do Código de Processo Civil. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se os demais, sendo a parte 

requerente por meio eletrônico (art. 180 c/c art. 183, § 1º, ambos do CPC). 

5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 13 de setembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012122-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILEANE OLIVEIRA SCHAFRANSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012122-10.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Com fulcro no art. 3º, § 9º, do 

Decreto-Lei n. 911/1969, defiro o pedido sob Id. 12162713 e, por 

conseguinte, procedo a inclusão de restrição total do veículo placa 

NJP-2973 junto ao Sistema Renajud, conforme extrato em anexo. 2. Dando 

prosseguimento ao feito, intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo 15 (quinze) dias, se manifeste quanto a 

certidão negativa sob Id. 11938918 e/ou manifeste interesse na conversão 

da ação, nos moldes do art. 4º, do Decreto-Lei n. 911/1969, oportunidade 

em que deverá juntar aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito. 3. Decorrido o 

prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002412-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO DE LIMA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002412-97.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Consigno que retifiquei a autuação junto ao 

Sistema PJE, nos termos do art. 633, I, CNGC/MT. 2. Cumpra-se a decisão 

Id. 4915299, no tocante à comunicação ao Juízo de origem e remessa de 

fotocópia dos autos. 3. Após, observadas as formalidades legais, 

arquive-se (art. 636, § 2º, CNGC/MT). 4. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de setembro de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito Vistos em correição permanente. 1. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprove o recolhimento da complementação da 

diligência, conforme ID. 10208564 e 10323745. 2. Após, observadas as 

formalidades legais, arquive-se (art. 636, § 2º, CNGC/MT). 3. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de agosto de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000839-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA CARDIAS CHIOGNA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000839-53.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de MARIA TEREZINHA CARDIAS CHIOGNA, 

alegando, em síntese, que concedeu à parte ré um financiamento no valor 

de R$ 12.102,05 (doze mil cento e dois reais e cinco centavos), a ser 

restituído em 36 (trinta e seis) prestações mensais de R$ 495,00 

(quatrocentos e noventa e cinco reais), mediante contrato de 

financiamento para aquisição de bens, registrado sob n. 650223752 

(12039000180902), celebrado em 21.02.2017. Aduz que a ré, em garantia 

da obrigação, transferiu em alienação fiduciária, o bem seguinte veículo: 

Fiat Mille Fire (Way) 1.0 8V Flex 4P (AG) COMP, cor branca, ano/modelo 

7/7, placa KAM0953, chassi 9BD15822774929838. Porém, a parte ré não 

cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente a partir 

da parcela com vencimento em 21.03.2017 a 21.12.2017, incorrendo em 

mora. Assim, requer, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Ao final, 

pugna pela consolidação da posse. A inicial veio instruída com 

documentos. A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 

12523944) e cumprida, consoante ID. 12690368, sendo o veículo 

apreendido e depositado em mãos do depositário indicado pela parte 

autora e a parte ré devidamente citada. A parte autora requereu a baixa 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 405 de 528



de eventual impedimento judicial (ID. 12711542), bem como o julgamento do 

feito (ID. 13022925). Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo 

sem manifestação da parte ré (ID. 14707901). É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o feito comporta 

o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, do Novo 

Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria unicamente de 

direito, não havendo necessidade de produção de outras provas além das 

constantes nos autos. Preliminarmente, considerando que houve o 

decurso do prazo legal sem purgação da mora ou oferecimento de 

contestação (ID. 14707901), decreto a revelia da parte ré. Destarte, a 

ausência de contestação à ação de busca e apreensão, importa em 

revelia e confissão da parte ré quanto aos fatos alegados pelo autor na 

exordial. Verifica-se que o pedido inicial foi devidamente instruído com os 

documentos necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico 

entre as partes, materializado pelo contrato de financiamento (Cédula de 

Crédito Bancário), em que a parte requerida se obrigou ao pagamento de 

36 (trinta e seis) parcelas mensais, no valor de R$ 495,00 (quatrocentos e 

noventa e cinco reais) cada, iniciando-se em 21.03.2017 e última parcela 

em 21.02.2020. Consta do referido contrato que, em garantia do débito, a 

parte ré alienou fiduciariamente em favor da parte autora o veículo 

descrito na inicial. Observa-se que a parte autora comprovou a mora da 

parte ré, conforme se vê, pelo instrumento de protesto da Cédula de 

Crédito Bancário por Indicação – CCBI nº 391040863 (ID. 11668829), pois 

tentada a intimação pessoal no endereço indicado no contrato, a 

correspondência foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, sendo publicado 

edital. Desta forma, o inadimplemento contratual acarreta a rescisão do 

pacto, com a consequente apreensão do bem, conforme dispõe o 

Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em garantia 

transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel 

alienada, independente da tradição efetiva do bem, tornando-se o 

alienante ou devedor possuidor direto e depositário com todas as 

responsabilidades e encargos que lhe incumbem, de acordo com a lei civil 

e penal. No que diz respeito à purgação da mora, impende ressaltar que 

no julgamento do REsp. 1418593/MS, o Superior Tribunal de Justiça 

consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula que prevê 

o vencimento antecipado das parcelas, em caso de inadimplemento de 

contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia, como na 

hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial, 

consistente no valor das parcelas vencidas e vincendas. A propósito: 

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL - 

MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – 

LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA 

DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - 

AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). No caso 

dos autos, a parte ré não se dispôs a depositar a integralidade do 

montante devido, motivo pelo qual a liminar deverá ser confirmada, para 

manter a parte autora na posse do bem. Assim, merece acolhimento o 

pedido da parte autora com a consolidação da posse e propriedade do 

bem em seu nome, cuja apreensão liminar torno definitiva. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar rescindido o contrato 

firmado entre as partes e confirmar a medida liminar, consolidando nas 

mãos da parte autora o domínio e a posse plena do veículo Fiat Mille Fire 

(Way) 1.0 8V Flex 4P (AG) COMP, cor branca, ano/modelo 7/7, placa 

KAM0953, chassi 9BD15822774929838, descrito na inicial, sendo 

facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado da sentença, 

respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil. P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 13 de setembro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010631-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUDI SALVATE SALOME (AUTOR(A))

LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010631-65.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 12935028). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Ficam dispensadas 

eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. 

Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 13 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008278-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMIKO ENDO (ADVOGADO(A))

VANDERLEI SANTINO PASSIG (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008278-52.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

com pedido de depósito incidental c/c pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional ajuizada por Vanderlei Santino Passig em face de BV 

Financeira S/A, ambas qualificadas nos autos, visando a declaração de 

nulidade de encargos abusivos e restituição com abatimentos nas 

parcelas vincendas, sob o fundamente de excessiva onerosidade 

existente no contrato de concessão de crédito, com cláusula de alienação 

fiduciária. A inicial veio acompanhada de documentos. Em decisão 

constante no ID. 9614530 foi indeferida a gratuidade da justiça e 

determinado o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 

Interposto agravo de instrumento, este não foi conhecido (Id. 11697453). 

No ID. 15301162 foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da 

parte autora. É O BREVE RELATO. DECIDO. 2. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada a proceder ao 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no entanto, não o 

fez. 2.1. Nesse contexto, o artigo 290 do Código de Processo Civil, dispõe 

que: “Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada 

na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e 

despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” 2.2. Destarte, o cancelamento 

da distribuição do presente processo é providência que se impõe. A 

respeito da questão, a jurisprudência é a seguinte: Ação de cobrança - 

Seguro obrigatório - DPVAT - Indeferimento da inicial, diante do não 

recolhimento das custas processuais - Preclusão a respeito da discussão 

acerca da concessão da justiça gratuita - Recurso não provido, com 

determinação de cancelamento da distribuição do processo. (TJ-SP 

10071662820168260189 SP 1007166-28.2016.8.26.0189, Relator: Silvia 

Rocha, Data de Julgamento: 28/02/2018, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 28/02/2018). 2.3. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, determinando o cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290, do Código de Processo Civil. 3. Deixo de condenar 

em custas e honorários de sucumbência, pois não houve o recebimento 

da inicial. 4. P.R.I.C. Transitada em julgado, certifique-se e, após as 
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cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Sinop/MT, 13 de setembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007193-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007193-31.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 9901313). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 13 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004014-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNALVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004014-89.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de EDNALVA DOS 

SANTOS, alegando, em síntese, que concedeu à parte ré um 

financiamento no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser 

restituído em 24 (vinte e quatro) prestações mensais de R$ 1.383,07 (mil 

trezentos e oitenta e três reais e sete centavos), mediante cédula de 

crédito bancário – financiamento para aquisição de bens e/ou serviços n. 

004018868, celebrado em 20.07.2016. Aduz que a ré, em garantia da 

obrigação, transferiu em alienação fiduciária, o seguinte veículo: Marca 

Chevrolet, Modelo S-10, cor preta, fab/mod. 2006/2007, chassi 

9BG138JJ070413634, placa AOG9313, Renavan 903242710. Porém, a 

parte ré não cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se 

inadimplente a partir da parcela com vencimento em 20.10.2016, 

incorrendo em mora. Assim, requer, liminarmente, a busca e apreensão do 

bem. Ao final, pugna pela consolidação da posse. A inicial veio instruída 

com documentos. A busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 

6852373). A diligência restou negativa (ID. 9982265). Informando novo 

endereço (ID. 10152936), a busca e apreensão foi cumprida, consoante 

ID. 10532227, sendo o veículo apreendido e depositado em mãos do 

depositário indicado pela parte autora e a parte ré devidamente citada. 

Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da 

parte ré (ID. 11543658). A parte autora requereu a penhora online (ID. 

11826160). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos 

do inciso I, artigo 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que se 

trata de matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de 

produção de outras provas além das constantes nos autos. Considerando 

que houve o decurso do prazo legal sem purgação da mora ou 

oferecimento de contestação (ID. 11543658), decreto a revelia da parte ré. 

Destarte, a ausência de contestação à ação de busca e apreensão, 

importa em revelia e confissão da parte ré quanto aos fatos alegados pelo 

autor na exordial. Outrossim, em atenção ao pedido de ID. 11826160, 

impende consignar que, os elementos dos autos não autorizam a 

conversão do feito de busca e apreensão em execução por título 

extrajudicial e, por conseguinte, a penhora de ativos financeiros. De fato, 

na ação de busca e apreensão não encontrado o bem, ou não se achando 

na posse do devedor, é facultado ao autor postular a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva (art. 4º, Decreto Lei nº 

911/69). Todavia, trata-se de alteração de natureza subsidiária, visto que 

somente autorizada se constatada a frustração no cumprimento da busca 

e apreensão requerida, o que não é o caso dos autos. Com efeito, o bem 

foi localizado e apreendido (ID. 10532227), não havendo falar-se em 

penhora de ativos financeiros, razão pela indefiro o pedido contido no ID. 

11826160. Feitas essas considerações e não havendo questões 

processuais pendentes, passo ao mérito. Verifica-se que o pedido inicial 

foi devidamente instruído com os documentos necessários para 

demonstrar a existência do negócio jurídico entre as partes, materializado 

pelo contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário), em que a 

parte ré se obrigou ao pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, 

no valor de R$ 1.383,07 (mil trezentos e oitenta e três reais e sete 

centavos) cada, iniciando-se em 20.08.2016 e última parcela em 

20.07.2018. Consta do referido contrato que, em garantia do débito, a 

parte ré alienou fiduciariamente em favor da parte autora o veículo 

descrito na inicial. Observa-se que a parte autora comprovou a mora da 

parte ré, conforme se vê, pela notificação extrajudicial encaminhada ao 

endereço constante no contrato (ID. 5807423). Desta forma, o 

inadimplemento contratual acarreta a rescisão do pacto, com a 

consequente apreensão do bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, 

uma vez que a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independente 

da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor possuidor 

direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe 

incumbem, de acordo com a lei civil e penal. No que diz respeito à 

purgação da mora, impende ressaltar que no julgamento do REsp. 

1418593/MS, o Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no 

sentido da legalidade da cláusula que prevê o vencimento antecipado das 

parcelas, em caso de inadimplemento de contrato de financiamento com 

alienação fiduciária em garantia, como na hipótese, competindo ao 

devedor, para fins de purgação da mora, pagar a integralidade da dívida 

apresentada pelo credor na peça exordial, consistente no valor das 

parcelas vencidas e vincendas. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL – 

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU 

DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU 

RECURSAL - MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO 

CONTRATO – LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA 

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a 

cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em 

caso de inadimplemento de contrato de financiamento com alienação 

fiduciária em garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da 

mora, pagar integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça 

exordial. (TJMT - AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 

23/02/2015). No caso dos autos, a parte ré não se dispôs a depositar a 

integralidade do montante devido, motivo pelo qual a liminar deverá ser 

confirmada, para manter a parte autora na posse do bem. Assim, merece 

acolhimento o pedido da parte autora com a consolidação da posse e 

propriedade do bem em seu nome, cuja apreensão liminar torno definitiva. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes e confirmar a medida liminar, 

consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo Marca Chevrolet, Modelo S-10, cor preta, fab/mod. 2006/2007, 

chassi 9BG138JJ070413634, placa AOG9313, Renavan 903242710, 

descrito na inicial, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em 

julgado da sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei 

nº 911/69. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código 

de Processo Civil. P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 13 

de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Expediente
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 213943 Nr: 14125-57.2014.811.0015

 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: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO GUARAPARI LTDA., DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA FURTUOSO JUNKES - 

OAB:19.064, FERNANDO DENIS MARTINS - OAB:182424/SP, ORDALINA 

TEIXEIRA - OAB:17.508 OAB/MT, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO REBELLATO 

ZORZETO - OAB:14338-A/MT

 Autos nº 14125-57.2014

Vistos, etc...

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar ajuizada 

pelo Banco Itauleasing S/A em face de Comercio de Materiais para 

Construção Guarapari Ltda e Denilson Ferro.

A liminar foi concedida às fls. 195/196, o mandado cumprido, e os 

requeridos devidamente citados, fls. 208.

 Os requeridos contestaram a ação às fls. 219/232, sendo que o 

requerente impugnou a contestação às fls. 237/243.

Entre um ato e outro, as partes, por petição de fls. 258/260, informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 258/260, julgando 

extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C.

Considerando que não houve nenhum depósito nos autos, indefiro o 

pedido de expedição de alvará, fls. 257.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado. Ficam as partes 

isentas das custas remanescentes, art. 90, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 10 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 128731 Nr: 7946-49.2010.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvano Coleta de Almeida - 

OAB:13554/MT

 Processo nº 7946-49.2010

Vistos, etc.

Intime-se o banco para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal 

do banco, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 217864 Nr: 16899-60.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL - ME, VINICIUS MISSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 16899-60.2014

Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 181, determino o arquivamento dos presentes 

autos com as cautelas legais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 151361 Nr: 47-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMO LEITZKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 47-63.2011

Vistos, etc...

Trata-se de medida cautelar de protesto contra alienação de bens imóveis 

ajuizada pelo Banco de Lage Landen Brasil S/A em face de Elmo Leitzke, 

que se encontra em fase de cumprimento de sentença.

Entre um ato e outro, por petição de fls. 237/244, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e a fase de conhecimento extinta, fls. 246.

Por petição de fls. 267, o Exequente informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, julgo extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço 

com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 10 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 258090 Nr: 2546-44.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIDRAUGAN COMERCIO DE SISTEMAS HIDRAULICOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCHEZI NETO, CAMILO PERAZZOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: bruno zardo beuno - 

OAB:17046/O, BRUNO ZARDO BUENO - OAB:17551 - OAB/MT, JACSON 

MARCELO NERVO - OAB:12883 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT, 

MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Autos nº 2546-44.2016

Vistos, etc...

Trata-se de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e demais encargos 

c/c pedido de liminar ajuizada por José Marchezi Neto em face de 

Hidraugan Comércio de Sistemas Hidráulicos Ltda e outros, que se 

encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Entre um ato e outro, por petição de fls. 202, as partes informaram que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção da ação.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 202, julgando extinta 

a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fundamento no artigo 

924, inciso III, do CPC.

Custas, conforme sentença de fls. 117.
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Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 10 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187507 Nr: 8755-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEY DA ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO, GP2 - COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA - ME, PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GARCIA KATH - 

OAB:23.199-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT, LUCIANO SILES DIAS - OAB:OAB/MT 6913-A

 Intimar o advogado da autora Dr. MATHEUS GARCIA KATH para que no 

prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, por meio eletrônico, no 

formato arquivo WORD, através do email snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo 

ou a petição inicial e, após comprove nos autos o envio para posterior 

expedição do Edital de citação, conforme determinado no Provimento 

56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do despacho de fls. 77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172373 Nr: 7576-02.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO BAGGIO, QUÉSIA MATVEICHUKE LIMA, 

EVANDRO VALDECI DE MENEZES, ALTAIR ZEEP, EUCLIDES ONOFRIO, 

GILBERTO MELCHIORS, ILDA GILIS, JOÃO DOS SANTOS NASCIMENTO, 

JOSÉ FRANCO DO NASCIMENTO FILHO, LANNA MARA HEEMANN, LAURA 

LEÃO, LEONDINA MARIA GRANETTO, LIDUVINO LUIZ BANFI, MARINEZ 

NARDINO LUNARDI, MAURO LUIZ BOURSCHEID, QUIRINO BUENO, SERGIO 

GIMENES SERRA, VALDENI FRANCISCO BATISTEL, FRANCISCO JAMBERS 

- ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

o Advogado do Requerente para manifestar-se em 05(cinco) dias, acerca 

do depósito efetuado pelo requerido no valor de R$14.000,24, conforme 

guia de fls.517, referente ao pagamento do saldo remanescente do 

cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 71564 Nr: 333-17.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE COELHO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14-2006

Vistos, etc...

Considerando que a sentença de fls. 127/128, transitou em julgado sem 

interposição de recurso, conforme certidão de fls. 132, determino o 

arquivamento dos autos com as cautelas legais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 165679 Nr: 516-75.2012.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA CACHIMBO VALE DA COLINA 

PROD. AGROP. LTDA, MILTON HEITOR DOS SANTOS, LORENI 

BATISTELLA DOS SANTOS

 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:

 Processo nº 516-75.2012

Vistos, etc...

Expeça-se a competente carta precatória para a Comarca de 

Taguatinga/DF, no endereço indicado às fls. 164, com a finalidade de 

proceder à citação do Requerido Milton.

Restando infrutífera, cumpra-se a decisão de fls. 140.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 95333 Nr: 2341-93.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER NARU WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESUS MÁRCIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELLES 

DIAS - OAB:OAB/MT 9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:OAB/MT 

5915-B

 Autos nº 2341-93.2008

Vistos, etc...

Trata-se de ação monitória ajuizada por Valter Naruo Watanabe em face 

de Jesus Márcio de Freitas, que se encontra em fase de cumprimento de 

sentença.

 Entre um ato e outro, por petição de fls. 217/219, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e o processo suspenso fls. 227.

Por fim, o Exequente, por petição de fls. 232, informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 217/219, julgando 

extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso III, do CPC.

Expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas as eventuais 

penhoras existentes nos autos.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 10 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 194072 Nr: 15842-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FANTINATTI DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME LUIZ DE MARCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814, EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20.423-A OAB/MT
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 Autos nº 15842-41.2013

Vistos, etc...

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Jaime Luiz de Marchi em face 

de Fernando Fantinatti de Brito, que se encontra em fase de cumprimento 

de sentença.

 Entre um ato e outro, por petição de fls. 241/243, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

Por fim, o Exequente, por petição de fls. 252, informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo de fls. 241/243, julgando 

extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fundamento 

no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 10 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 211388 Nr: 12052-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO OLIMPIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RODRIGO GHESTI - 

OAB:33.775/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12052-15.2014

Vistos, etc...

Defiro a penhora de 50% do imóvel indicado pela exequente às fls. 

195/196, mediante termo nos autos, nos moldes do art. 845, § 1, do C.P.C., 

devendo a exequente, para conhecimento de terceiros, proceder como 

determina o art. 844 do referido diploma.

Efetivada a penhora sobre o imóvel, intime-se o executado e seu cônjuge, 

se casado for.

Avalie-se o imóvel.

Com a avaliação, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo 

de 5 dias.

Havendo concordância com a avaliação ou não havendo manifestação, 

intime-se a exequente para que requeira a adjudicação, alienação em 

hasta publica, ou a venda particular do imóvel penhorado, caso contrário 

façam-me os autos cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 176795 Nr: 12522-17.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEOGENES FÁTIMA SCHNEIDER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA OLIVEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12522-17.2012

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal 

da Exequente, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157993 Nr: 5151-36.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON DOERTZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PIRES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5151-36.2011

Vistos, etc...

Defiro a penhora do veículo indicado pelo Exequente às fls. 90, bem como 

o seu bloqueio pelo sistema RENAJUD.

 Expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação.

Com a avaliação, digam as partes em cinco dias.

Havendo discordância, intime-se a parte adversa para se manifestar no 

prazo de cinco dias, e em seguida faça-me cls. para decisão, caso 

contrário, intime-se o exequente para que requeira a alienação particular, 

adjudicação, usufruto ou leilão do bem penhorado, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152843 Nr: 937-02.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:8184-A

 Processo nº 937-02.2011

Código nº 152843

Vistos, etc...

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, digam o que 

entenderem de direito sobre a homologação do Acordo Coletivo na ADPF – 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – nº 165/DF.

Com ou sem manifestação, voltem-me cls.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 236987 Nr: 10063-37.2015.811.0015

 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: G. M. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose de Jesus Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Autos nº 10063-37.2015

Vistos, etc...

G. M. Leasing Arrendamento Mercantil ingressou com a presente ação de 

busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra 

Jose de Jesus Vieira.

A liminar foi deferida às fls. 74.

Antes do cumprimento da liminar, o requerido compareceu 

espontaneamente aos autos contestando a ação, fls. 78/134.

 Por fim, o requerente, por petição de fls. 150, requereu a desistência da 
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ação, informando que as partes se compuseram amigavelmente.

Deste modo, intimou-se o requerido para que se manifestasse com relação 

ao pedido de desistência, contudo, quedou-se inerte, fls. 156.

 Diante disso, homologo por sentença o pedido de desistência, julgando 

extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Custas pelo requerente. Proceda-se o levantamento de eventual restrição 

determinada por este Juízo sobre o objeto desta demanda.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 10 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 109163 Nr: 1491-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. M. ELICKER MADEIRAS (MADESAM 

MADEIRAS), SANDRA MARIA ELICKER

 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:

 Processo nº 1491-05.2009

Vistos, etc...

Intime-se o Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, e 

não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante legal 

do Exequente, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 214672 Nr: 14686-81.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. LAVRATTI CORREA - COMERCIO- ME, 

ROSELI APARECIDA LAVRATTI CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MARIA CARNEIRO 

BUSTAMANTE SANTANA - OAB:7156-B/MT

 Autos nº 14686-81.2014

Vistos, etc...

Trata-se de ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro em face de R. A. 

Lavratti Correa – Comercio – Me e Roseli Aparecida Lavratti Correa, que 

se encontra em fase de cumprimento de sentença.

 Entre um ato e outro, por petição de fls. 58/62, as partes informaram que 

se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação.

O acordo foi homologado e a fase de conhecimento extinta, fls. 64.

Por fim, a Exequente, por petição de fls. 107, informou que o acordo foi 

devidamente cumprido.

Diante disso, julgo extinta a fase de cumprimento de sentença, o que faço 

com fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme sentença de fls. 64.

Considerando a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 10 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 109727 Nr: 2047-07.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE SALETE HELLETROM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A, CENTRO SUL DE 

COBRANÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALIÇAR IBRAHIM - 

OAB:OAB/RS 19630, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:OAB/MT-13.245-A

 Processo nº 2047-07.2009

Vistos, etc...

Intimem-se as executadas para que cumpram a sentença proferida nestes 

autos, fls. 99/106, na forma como requerida às fls. 112, sob pena de 

aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que findo o prazo sem 

pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o 

oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se a Exequente para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 154202 Nr: 2184-18.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO ANTONIO PELEGRINI E CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT

 Processo nº 2184-18.2011

Vistos, etc...

Intime-se a executada para que cumpra a sentença proferida nestes 

autos, fls. 87/92, na forma como requerida às fls. 96/97, sob pena de 

aplicação da multa de 10% sobre o valor da condenação e mais 

honorários advocatícios em 10%, ficando ciente que findo o prazo sem 

pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para o 

oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do CPC.

 Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se o Exequente para que, no prazo de cinco dias, dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 204484 Nr: 6573-41.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA - MULTIFIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTRA FOGO EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660-MT, PATRÍCIA Apª DE ALMEIDA MACIEL - OAB:OAB/MT 

12.507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo nº 6573-41.2014

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento, 

e não havendo manifestação, intime-se pessoalmente o representante 

legal da Exequente, consignando as mesmas advertências.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 241151 Nr: 12675-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARIZA MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO - 

OAB:15.511-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12675-45.2015

Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 113, determino o arquivamento dos presentes 

autos com as cautelas legais.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172532 Nr: 7812-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINOMOTOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - 

ME, ADENIR MARQUES DE MIRANDA, HELLYENAY LOPES REIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, GILMA MARCIA MARTINS 

CARDOSO DE ARAÚJO - OAB:68.261, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 7812-51.2012

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Itaú 

Unibanco S/A em face de Sinomotos Comércio de Veículos Ltda – Me e 

outros.

Antes da citação dos Executados, o Exequente, por petição de fls. 94, 

requereu a desistência da ação.

 Diante disso, e considerando que os Executados sequer foram citados, 

homologo por sentença o pedido de desistência, julgando extinto o 

processo, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Exequente.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 10 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 203525 Nr: 5789-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ LUCKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT, NEWTON ACUNHA ROCHA - OAB:5489-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5789-64.2014

Vistos, etc.

Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, 

pessoalmente, para que, no prazo de cinco dias, indique quais são e onde 

se encontram os seus bens sujeitos à penhora, sob pena de incidência de 

multa que fixo em 10% sobre o débito exequendo. (art. 774, V, parágrafo 

único do CPC).

Inexistindo bens ou quedando-se inerte, considerando que em consulta ao 

sistema RENAJUD e INFOJUD, foi verificado que o devedor não possui 

veículos registrados em seu nome e nem declarou imposto de renda em 

2018, com fundamento no art. 921, III do CPC, suspendo a execução e a 

prescrição pelo prazo de um ano.

Findo o prazo fixado acima, e não havendo manifestação, iniciar-se-á a 

correr o prazo de prescrição intercorrente, devendo os autos serem 

arquivados, até que o interessado se manifeste pelo prosseguimento do 

feito ou o executado requeira o reconhecimento da prescrição 

intercorrente (art. 921 e §§ do NCPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 80566 Nr: 8887-38.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE SIMONI MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO GARCIA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONIA MARIA ALVES 

SANTOS - OAB:MT/3.524 - B

 Processo nº 447/2006

Vistos, etc...

Intime-se a Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se o 

acordo de fls. 206/208, foi devidamente cumprido, sob pena de o silêncio 

ser interpretado como adimplemento da dívida, com a consequente 

extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

Expirado o prazo, façam-me os autos cls. para extinção da ação, ou se 

for o caso, para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 180009 Nr: 813-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE OLIMPIA GONÇALVEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:OAB/MT17.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A

 Autos nº 813-48.2013

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Euclésio 

Bortolas em face de Neide Olimpia Gonçalves.

 Entre um ato e outro, intimou-se o Exequente, advogando em causa 

própria, para que desse prosseguimento ao feito, requerendo o que 

entendesse de direito, fls. 77, contudo, quedou-se inerte, fls. 78.

Diante da falta de interesse do Exequente na continuidade do feito, 

deixando-o sem impulso desde outubro de 2017, julgo extinto o processo, 

sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, 

incisos III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Exequente, ficando sua cobrança condicionada ao disposto 

no artigo 98, § 3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.
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Sinop/MT, 10 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 193807 Nr: 15580-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PINEZE & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR ANTONIO ELGERT, ALAIR FERNANDO 

ELGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 15580-91.2013

Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Pineze & 

Cia Ltda – Epp em face de Alair Antonio Elgerty e Alair Fernando Elgerty.

 Após a citação do Executado, fls. 30 e 39, intimou-se a Exequente, por 

seu advogado, para que desse prosseguimento ao feito, fls. 58, contudo, 

quedou-se inerte, fls. 59. Diante disso, intimou-se pessoalmente o 

representante legal da Exequente, por AR, porém, este, também, 

manteve-se silente, fls. 61.

Diante da falta de interesse do Exequente na continuidade do feito, 

deixando-o sem impulso desde junho de 2017, e, não havendo qualquer 

prejuízo para os Executados, julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, incisos II e III, do Código 

de Processo Civil.

Custas pela Exequente.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 10 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 273837 Nr: 12294-03.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - KADRI 

INFORMÁTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHURRACARIA BOI DOURADO EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIORGIO AGUIAR DA SILVA - 

OAB:14600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12294-03.2016

Vistos etc...

Cumpra-se a decisão de fls. 55.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO.

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 124271 Nr: 3484-49.2010.811.0015

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÉRCIO GARCIA DE ANDRADE, BASF S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, EVALDO REZENDE FERNANDES - OAB:MT/3.610

 Autos nº 1910-35.2003

 Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Basf S/A 

em face de Leonércio Garcia de Andrade.

Entre um ato e outro, por petição de fls. 599/601, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e o processo suspenso, fls. 607/608.

Por fim, o Executado, por petição de fls. 628/629, informou que o acordo 

foi devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 599/601, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado, fls. 600.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

Diante desta sentença, o pedido de habilitação de crédito, Proc. nº 

3484-49/2010, concurso de credores, perdeu seu objeto, razão pela qual 

determino seu arquivamento, sem julgamento de mérito, art. 485, IV, do 

CPC.

Custas pagas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente incidente, trasladando-se 

cópia desta sentença para os autos em apenso.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 12 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 31250 Nr: 1910-35.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÉRCIO GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RODRIGUES 

DELLIAS - OAB:174.837/SP, EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:MT/3.610, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Autos nº 1910-35.2003

 Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Basf S/A 

em face de Leonércio Garcia de Andrade.

Entre um ato e outro, por petição de fls. 599/601, as partes informaram 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e o processo suspenso, fls. 607/608.

Por fim, o Executado, por petição de fls. 628/629, informou que o acordo 

foi devidamente cumprido.

Diante disso, homologo por sentença o acordo celebrado às fls. 599/601, 

julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso III, do CPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme pactuado, fls. 600.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

Diante desta sentença, o pedido de habilitação de crédito, Proc. nº 

3484-49/2010, concurso de credores, perdeu seu objeto, razão pela qual 

determino seu arquivamento, sem julgamento de mérito, art. 485, IV, do 

CPC.

Custas pagas.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o presente incidente, trasladando-se 

cópia desta sentença para os autos em apenso.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 12 de setembro de 2018.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272919 Nr: 11602-04.2016.811.0015

 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: VICENTE MARTINS DA SILVA - ESPÓLIO, IVANICE 

ORSINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIMA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 Intimar o advogado do requerido Dr. FLAVIO DE PINHO MASIEIRO para 

que ofereça suas alegações finais em forma de memorial no prazo de 

quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 196834 Nr: 18534-13.2013.811.0015

 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: SIRLEY DA ROCHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABINO TOCHETTO, GP2 - COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA - ME, PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:17.241-MT, MATHEUS GARCIA KATH - OAB:23.199-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLEY GOMES GONÇALVES - 

OAB:12192/MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6.913-A/MT

 Intimar o advogado da autora Dr. MATHEUS GARCIA KATH para que no 

prazo de quinze (15) dias envie para este Juízo, por meio eletrônico, no 

formato arquivo WORD, através do email snp.3civel@tjmt.jus.br , o resumo 

ou a petição inicial e, após comprove nos autos o envio para posterior 

expedição do Edital de citação, conforme determinado no Provimento 

56/2007-CGJ, para posterior cumprimento do despacho de fls. 71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 213171 Nr: 13570-40.2014.811.0015

 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: VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/MT, MURILO HENNEMANN SILVA - 

OAB:31.371 OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLY HOEGER - 

OAB:12668/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, 

FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT, SANDRA SATOMI 

OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT

 Certifico e dou fé, que os Embargos Monitórios apresentado pela 

Requerida e juntado aos autos às fls.161/195, fora protocolizado no prazo 

de lei.

Certifico ainda, 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 manifestar-se acerca dos embargos, 

no prazo de 10( dez) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006688-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCHULZ LOPES (AUTOR(A))

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO 

GROSSO (COOPAF) (RÉU)

Outros Interessados:

CESAR PEREIRA JUNIOR (TESTEMUNHA)

IRENE MARIA SOUZA DA CRUZ (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1006688-40.2017.8.11.0015. AUTOR(A): 

ADRIANO SCHULZ LOPES RÉU: COOPERATIVA DA AGRICULTURA 

FAMILIAR DO NORTE DO MATO GROSSO (COOPAF) Processo nº 

1006688-40.2017.8.11.0015 Vistos, etc. O sistema PJe permite a juntada 

aos autos dos mais diversos tipos de arquivos, tais como vídeos, fotos, 

áudios, dentre outros, nos seguintes formatos e tamanhos[1]: .png - Para 

arquivos de imagem (até 5.0MB); .oga - Para arquivos de audio (até 

10.0MB); .mpga - Para arquivos de audio (até 10.0MB); .ogg - Para 

arquivos de audio ou vídeo (até 10.0MB); .mpeg - Para arquivos de audio 

ou vídeo (até 10.0MB); .ogv - Para arquivos de audio ou vídeo (até 

10.0MB); .mp4 - Para arquivos de audio ou vídeo (até 10.0MB); .html - Para 

arquivos de texto (até 5.0MB); .pdf - Para arquivos de texto (até 5.0MB); 

Assim, indefiro o pedido de juntada de CD-ROM aos autos, facultando à 

embargante instruir a sua defesa com os arquivos que entender 

pertinentes no prazo de cinco dias, salientando que os manuais de 

utilização do sistema PJe podem ser baixados através do site: 

http://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/ Com a juntada dos arquivos, intime-se a 

parte adversa para que se manifeste em cinco dias. Por oportuno, 

considerando as manifestações ID 10609425 e ID 10893999, designo o dia 

17/10/2018, às 15:00 horas, data para realização da audiência de tentativa 

de conciliação, à qual deverão comparecer as partes e/ou seus 

procuradores com poderes para transigir. Não sendo obtida a conciliação 

será proferido despacho saneador e designada audiência de instrução e 

julgamento se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA 

DE MELLO JUIZ DE DIREITO [1] http://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/ SINOP, 11 

de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002196-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (RÉU)

 

PJE 1002196-68.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente e do 

provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO: CENTRO, 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.” Sinop-MT, 13 

de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008519-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MISSILENE CARNEIRO SILVA (REQUERENTE)

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU PIRES DA LUZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008519-89.2018.8.11.0015 Verifico que a requerente 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Assim, ante a 

ausência de elementos que autorizem o acolhimento do pedido e em 

conformidade com o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a 

requerente comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento 

das custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 

Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 
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JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a hipossuficiência, 

apresentando aos autos o comprovante de rendimentos, sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008118-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDMILSON GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

LUCIANO BORGES MARQUES (ADVOGADO(A))

SEMEC - SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 

(REQUERIDO)

PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1008118-90.2018.8.11.0015 1. Designo audiência para 

o dia 23/10/2018, às 14h30min, para oitiva da testemunha Sr. Adilson 

Lyneburger. 2. Oficie-se ao Juízo Deprecante informando a data da 

audiência, bem como solicitando cópia da contestação. 3. Cabe ao 

advogado informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, 

hora e local da audiência, dispensando-se a intimação do juízo. Cumpre 

salientar que a intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, 

§ 1º, CPC). 4. A inércia do advogado no que concerne à intimação das 

testemunhas importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3º, CPC). 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008217-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI 

PIONEIRA RS - SICREDI PIONEIRA RS (REQUERENTE)

ELOI CONTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU RICARDO FIORINI (REQUERIDO)

 

PJE 1008217-60.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação vigente e do 

provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO: SETOR INDUSTRIAL NORTE, 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.” Sinop-MT, 13 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008207-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

VERA REGINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON MENEGAT (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008207-16.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: CENTRO, 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.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 13 de 

setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008947-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE FRANCO BERNARDES (ADVOGADO(A))

AMC EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARCOS MARTINS DA CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO OSMAR DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008947-71.2018.8.11.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no BAIRRO: JD. VENEZA, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 13 de 

setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007392-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V CS COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - ME (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1007392-53.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO da AUTORA para 

em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça: "Certifico 

que em diligencias me dirigi até a Avenida dos Ingás, 2175 no Jardim 

Maringá, visando proceder a citação da empresa V CS COMERCIO DE 

COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA - ME, na pessoa de seus 

representantes legais e não logrei êxito tendo em vista que no local 

encontrei instalada a empresa Frutas de Goiás e segundo sua proprietária 

Mitsu a diligenciada era uma empresa que outrora estava instalada 

naquele local antes dela instalar sua empresa alí. Certifico outrossim que 

nenhum bem que pudesse ser arrestado foi encontrado no local das 

diligencias de propriedade da executada. Dou fé."

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007418-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS (ADVOGADO(A))

ZILDA MELGAREJO DE VARGAS (AUTOR(A))

MARCIA ANA ZAMBIAZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007418-17.2018.8.11.0015 Tendo em vista que o 

despacho de ID nº 14425015 não foi publicado, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar 

a hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003122-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES (ADVOGADO(A))

ADEMIR CLAUDINO VIANA (AUTOR(A))

RAFAEL EDUARDO BABINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA SILVA CIRQUEIRA (RECONVINDO)

AUTO ELETRICA DACAR EIRELI - ME (RECONVINDO)

EDSON LUIZ PERIN (ADVOGADO(A))

BANCO DA AMAZONIA SA (RÉU)

ADEMIR CLAUDINO VIANA (RECONVINDO)

 

Intimação do requerido - BANCO DA AMAZÔNIA S/A, para providenciar a 

distribuição da Carta Precatória expedida, com as peças necessárias 

(petição inicial, contestação, decisão e procurações), juntando o 

comprovante de distribuição. Sinop, 12/09/2018 Laura Joanir Costa Leite 

Rondon Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 110237 Nr: 2638-66.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 

11877-A, DANIELLY CRISTINA DE AMORIM FERRAZ JORDÃO - 

OAB:11657/MT, EDILSE DE LURDES WACHKOWSKI - OAB:17.110-MT, 

REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO FINASA BMC 

S/A em face de GILBERTO DA SILVA, referente ao contrato de fls. 19. 

Tentada a citação da parte executada, restou infrutífera (fls. 83). Às fls. 

90 a parte exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito. 

Entretanto, quedou-se inerte. Intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, a exequente deixou transcorrer “in albis” o prazo 

(fls. 92). DECIDO. Verifico que o processo está paralisado há mais de 01 

(um) ano, por inércia da parte autora que, devidamente intimada a 

providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências 

que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o 

processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. Condeno a exequente ao pagamento 

das custas processuais. Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 4822 Nr: 437-53.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DALMOLIN, ITAMAR CÉZAR 

DALMOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:OAB-MT 19.727-O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MANICA - 

OAB:MT/3.560, NEUMA T. CIELO MANICA - OAB:5508-B

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em 15 (quinze )dias manifestar sobre documentos 

juntados aos autos , constante as fls.(268/273).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 91958 Nr: 9304-54.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO IDEAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - OAB:10032 MT

 01. Ante a ausência de impugnação da executada, expeça-se alvará 

eletrônico para liberação dos valores penhorados eletronicamente às fls. 

183/189, transferindo o valor vinculado aos autos para a conta indicada 

às fls. 192, em favor do patrono do exequente (Pereira e Machiaveli 

Advogados), para pagamento parcial do débito.

02. Após, o exequente deve apresentar o cálculo do débito, excluindo o 

valor levantado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 324469 Nr: 5963-34.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO BORTOLUZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. FRANCA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se a Junta Comercial do Estado do Mato Grosso solicitando 

informações acerca dos sócios da empresa L. C. FRANCA – ME – CNPJ: 

11.020.966/0001-13.

Após, proceda-se a inclusão dos sócios, no polo passivo da ação.

Após, citem-se os requeridos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da instauração do incidente de desconsideração 

da personalidade jurídica, nos termos do art. 135 do CPC.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 104887 Nr: 12079-08.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE WOJCIECHOWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Considerando a decisão da 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça de 

suspensão de todos os processos que envolvam os planos econômicos 

até o funcionamento da plataforma online criada para adesão ao acordo 

homologado perante o Superior Tribunal de Justiça nos Recursos 

Extraordinários de nº. 632.212 e 591.797, bem como a orientação 

proferida pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP do 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, no ofício Circular 

nº.052/2018/NUGEP/JLQ, hei por bem, SUSPENDER o presente feito, até 

ulterior deslinde, com as devidas certificações.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225328 Nr: 2951-17.2015.811.0015

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBER DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 

FILHO - OAB:13604-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84.206-OAB/SP, 

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o teor da certidão de fls. 66, que não atestou se o requerido reside 

naquele endereço, reitere-se a diligência.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 202934 Nr: 5293-35.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESTAQUE COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 

- ME, JULIANA PIMENTEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o decurso do prazo sem manifestação da executada (fls. 121), 

converto em penhora a indisponibilidade do valor bloqueado às fls. 101.

 Determino à instituição financeira depositária que transfira o valor 

bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário.

Intime-se a executada, para que, querendo, apresente impugnação ao 

valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ultrapassado o prazo com ou sem oferecimento de impugnação, intime-se 

o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento no feito, 

requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006948-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. (AUTOR(A))

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

KARINE SALVADOR DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE SOUZA OAB - 531.203.101-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARACELLY GALVAO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1006948-83.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentado nos autos. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 22/11/2018, às 15h00min, a ser realizada pelo 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum 

local, sala 40. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005524-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONISETE DE PAIVA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005524-06.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 
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parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005641-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JUNIOR DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1005641-94.2018.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC/2015). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC/2015. (827, caput, §1º, do CPC/2015). 3- Não paga a dívida no prazo 

legal, deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de 

Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, 

do CPC/2015. 5- Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor a execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC/2015). 6- Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no 

item anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC/2015). Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007678-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDRAS SOARES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCILENE MARTINS ALVAREZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007678-94.2018.8.11.0015 Verifica-se que, no Id 

14809488, o exequente pugna pela concessão da liminar de arresto dos 

bens móveis pertencentes ao executado, tais como tratores, 

colheitadeiras e veículo, aduzindo que o arresto dos grãos foi cumprido 

parcialmente, remanescendo saldo devedor de 20.390,33 sacas de milho 

em grãos, que corresponde a R$336.439,67 (trezentos e trinta e seis mil, 

quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos). DECIDO: 

Verifica-se que se trata de ação de execução para entrega de coisa 

incerta, em que foi deferida a tutela de urgência de natureza cautelar, 

determinando o arresto dos produtos depositados em nome do executado, 

nos locais indicados pelo exequente, no montante pactuado no contrato 

inadimplido. A medida foi cumprida parcialmente, isto é, foram arrestados 

159, 440 (cento e cinquenta e nove virgula quatrocentos e quarenta) 

toneladas de milho. Entretanto, não é possível que ao arresto recaia sobre 

outros bens, uma vez que se trata de execução para entrega de coisa, 

cuja constrição deve recair sobre os bens que são objeto do título 

executivo. Neste ponto, saliento que a constrição sobre bens diversos 

somente será possível em momento posterior, caso a ação seja convertida 

em execução por quantia certa, após a devida apuração, em liquidação, 

do valor da coisa e dos prejuízos, consoante estabelece o art. 809 do 

Código de Processo Civil. Assim, indefiro o pedido do id 14809488. 

Cumpra-se a decisão anterior, providenciando-se a citação do executado, 

COM URGENCIA. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006643-36.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA (ADVOGADO(A))

EDUARDO LUIZ FASSBINDER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

FLAVIO JACO CHEKERDEMIAN JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THALITA GONCALVES MOREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1006643-36.2017.8.11.0015 EDUARDO LUIZ 

FASSBINDER, devidamente qualificado e representado nos autos, 

ingressou com a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO em face do 

BANCO GMAC S/A, alegando que, em 25/01/2014, firmou com a requerida 

um contrato de financiamento para aquisição de veículo, o qual possui 

abusividades, ante a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao 

mês e capitalização de juros. Ademais, ao firmar o contrato, restou 

estipulado entre as partes que o valor da parcela seria de R$405,31 

(quatrocentos e cinco reais e trinta e um centavos), haja vista a incidência 

de juros no importe de 1% ao mês e sem capitalização. Contudo, o 

requerido cobrou a parcela no valor de R$1.011,17 (um mil, cento e onze 

reais e dezessete centavos), haja vista a inserção de juros abusivos. 

Requereu a concessão de tutela de evidência para o depósito judicial das 

parcelas do valor incontroverso. No mérito, pugnou pela exibição do 

contrato firmado pelas partes, pela revisão do contrato com o expurgo dos 

valores cobrados de forma ilegal (TAC, TEC, comissão de permanência), 

bem como pela aplicação de juros de 1% ao mês ,de forma não 

capitalizada. Com a inicial, vieram os documentos de ID nº. 7645835 a 

7647543. Devidamente citado (ID nº. 8724744), o requerido apresentou 

contestação no ID de nº.9176841, alegando, preliminarmente, inépcia da 

petição inicial e ausência de interesse de agir. No mérito, arguiu que os 

encargos cobrados encontram-se em consonância com a legislação em 

vigor, não havendo que se falar em abusividades. Juntou os documentos 

de ID nº. 9176861 a 9176972. Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera (ID nº. 9982282). O requerente apresentou impugnação à 

contestação, refutando os argumentos da defesa (ID nº. 10359527). A 

decisão de ID nº. 10439290 determinou que as partes especificassem as 

provas que pretendiam produzir, sendo que ambas pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide (ID nº. 10458217 e 10602882). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Cumpre anotar que o feito 

comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do 

Novo Código de Processo Civil, já que a questão debatida versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, notadamente diante da manifestação 

das partes neste sentido. 1.1 – Da preliminar de ausência de interesse de 

agir: Denota-se que o requerido alegou que o requerente é carecedor de 

interesse de agir, haja vista que não houve a cobrança de TAC, TEC e 

comissão de permanência. A preliminar não merece prosperar, haja vista 

que assiste ao requerente o direito de socorrer-se ao Poder Judiciário, 

para ver satisfeita a sua pretensão. Ademais, o interesse de agir deve ser 

aferido pelo binômio “necessidade/utilidade”, ou seja, o interesse de agir 

pressupõe a necessidade de se valer da via processual para alcançar o 

bem da vida pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela 

parte adversa; bem como a utilidade do provimento judicial postulado para 

satisfação do interesse posto em juízo. A propósito: “AÇÃO REVISIONAL 

– CONTRATO DE CRÉDITO FIXO – PRELIMINARES DE FALTA DE 

INTERESSE E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – PACTA SUNT 

SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIO – 

CAPITALIZAÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – REPETIÇÃO EM 

DOBRO – RECURSOS DESPROVIDOS. O interesse processual de agir em 

juízo reside na utilidade da ação, mormente quando há uma pretensão 

resistida e o interesse de se obter o pronunciamento final sobre o direito 

invocado. [...](Ap 95448/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/09/2016, Publicado no 

DJE 28/09/2016”. Grifei. Ademais, a existência ou não da cobrança de 

TAC, TEC e comissão de permanência é questão atinente ao mérito da 

causa. 1.2 – Da inépcia da petição inicial: Do mesmo modo, não há se falar 

em inépcia da inicial por falta de cumprimento do previsto no artigo 330, 

inciso I, §2º, do Código de Processo Civil (quantificação do valor 

incontroverso), uma vez que tal arguição somente deve ser acolhida 
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quando impossível a verificação do direito que se almeja, com a 

consequente dificuldade de defesa do requerido, o que não se verifica no 

presente caso, cuja petição inicial atendeu a contento o dispositivo legal e 

propiciou ao requerido deduzir sua defesa de forma plena. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – 

PRELIMINAR DE INEPCIA DA INICIAL REJEITADA - TAXA DE CADASTRO - 

COBRANÇA PERMITIDA - SERVIÇO DE TERCEIROS – CONTRAÇÃO APÓS 

30.04.2008 – COBRANÇA AFASTADA – REGISTRO DE CONTRATO – 

PACTUAÇÃO EXPRESSA – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. 1. A inicial da ação revisional de contrato bancário, 

que impugna os encargos moratórios contratados e a cobrança de juros 

remuneratórios capitalizados, de tarifa de cadastro, serviços de terceiros 

e registro de contrato, sem indicar valor incontroverso devido, não pode 

ser indeferida por inépcia, com base na norma do art. 285-B do CPC. [...] 

(Ap 144624/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015).” Ademais, 

denota-se do documento de ID de nº. 7645835 que o requerente indicou 

os valores que entende incontroversos, cumprindo a contento os 

requisitos do artigo 330, inciso I, §2º, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto as preliminares. 2 – DO MÉRITO: Trata-se de ação revisional 

de contrato, na qual o requerente pretende os expurgos dos encargos 

abusivos cobrados pelo requerido, no contrato de financiamento para 

aquisição de veículo nº. L8839, firmado entre as partes em 23/07/2014, no 

que concerne à taxa de juros remuneratórios e sua capitalização; 

cobrança de TAC/ TEC e comissão de permanência. Cumpre ressaltar que 

a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às disposições 

do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente 

caracterizada a condição da parte requerente como consumidor e do 

requerido como fornecedor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, 

e conforme preconiza a Súmula n° 297 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, in verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras.” Outrossim, com a edição do Código de Defesa do 

Consumidor, permitiu-se um controle maior sobre os abusos 

eventualmente cometidos nos contratos firmados entre particulares, 

extirpando-se o entendimento anterior de que não poderia o Judiciário 

intervir nos negócios jurídicos. Neste aspecto, o artigo 51 do CDC prevê a 

intervenção judicial para declarar nula cláusula contratual abusiva, 

permitindo o equilíbrio entre as partes, sem ferir a liberdade contratual. 

Com tais considerações, passo a analisar as questões deduzidas na 

inicial, no que concerne aos encargos contratuais que foram objeto de 

impugnação. – DOS JUROS REMUNERATÓRIOS: Verifica-se que a parte 

requerente aduziu que o banco requerido fez inserir sobre o contrato 

firmado entre as partes, de forma indevida, juros remuneratórios acima de 

1% ao mês. Neste ponto, insta destacar que, no sistema financeiro, em 

regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios e as 

instituiçõs financeiras não se sujeitam à limitação estabelecida pela Lei da 

Usura (Decreto 22.626/33), sendo este o entendimento da súmula 

596/STF: “STF Súmula nº 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 

não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas 

operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o 

sistema financeiro nacional”. Desta forma, os juros não se limitam à taxa 

de 12% ao ano e, sendo de livre pactuação, somente podem ser 

reconhecidos como abusivos pelo Judicário quando destoarem 

excessivamente da taxa média de mercado. Esta é a orientação emanada 

do Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.061.530: “ORIENTAÇÃO 1 - 

JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam 

à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 

22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios 

superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São 

inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 

disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão 

das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que 

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de 

colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) 

fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em 

concreto”. Com tais considerações, observa-se que, no contrato de 

financiamento firmado entre as partes (ID nº. 9176934), a taxa de juros é 

de 17,74% a.a, ou seja, inferior a taxa de mercado divulgada pelo Banco 

Central do Brasil, para o mesmo período, que foi de 23,10% ao ano. 

( d a d o s  r e t i r a d o s  n o  “ s i t e ” : 

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201301.xls - Quadro XV-A - Crédito 

do Sistema Financeiro – Recursos livres- taxa média de juros por 

modalidade – pessoas físicas – aquisição de veículos). Desse modo, não 

há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição 

financeira, devendo, portanto, ser mantida. Nesse sentido é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS 

REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO - TARIFA DE 

CADASTRO – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO – LEGALIDADE - 

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – VIABILIDADE - REGISTRO DE 

CONTRATO E GRAVAME ELETRÔNICO –VEDAÇÃO – DESPESA AFETA À 

MODALIDADE CONTRATUAL – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - 

MERO ABORRECIMENTO-RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Só se 

considera abusiva a taxa dejuros remuneratórios se fixada no mínimo uma 

vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento 

externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]. (Ap 

14709/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)”. - DA 

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS: O Colendo Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que a capitalização mensal é admitida nos 

contratos firmados após a publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a capitalização tenha sido 

expressamente pactuada. No caso dos autos, verifica-se que o contrato 

foi firmado em 23/07/2014 (ID nº. 9176934), ou seja, após a vigência da 

MP 1963-17. Ademais, é possível vislumbrar que houve a pactuação da 

capitalização, o que se pode aferir pela menção numérica das taxas de 

juros no contrato, de onde se extrai que a taxa anual (17,74%) ultrapassa 

o duodécuplo da taxa mensal (1,37%), o que é suficiente para demonstrar 

a capitalização, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA ANUAL SUPERIOR AO 

DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO. [...] AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios 

praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não 

induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida 

taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser 

necessariamente observado pelas instituições financeiras. 2. Ante a 

ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, 

in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. A jurisprudência 

desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de 

juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da 

Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, 

qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre 

quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. 

4[...]. (STJ – Quarta Turma – AgRg no AgRg no AREsp 618411 / MS 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2014/0297023-6, julgado em 26/05/2015, Dje 

24/06/2015)”. Grifei. A propósito, recentemente o Superior Tribunal de 

Justiça, visando pacificar e uniformizar a questão, editou a Súmula nº. 

541, que assim dispõe: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada”. - DA COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA: Analisando o contrato de ID nº. 91769342 não é possível 

verificar a cobrança de comissão de permanência, uma vez que não há 

previsão contratual. Desta forma, não há se falar em abusividade de 

cobrança de comissão de permanência, uma vez não demonstrada sequer 

sua existência. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: “AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – MULTA E JUROS 

MORATÓRIOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ILEGALIDE – PREQUESTIONAMENTO – 

RECURSO DESPROVIDO. [..] Admite-se a cobrança da comissão de 

permanência no período de inadimplência, desde que expressamente 

pactuada em contrato e não cumulada com os encargos da normalidade 

ou moratórios, o que não se verifica na hipótese em apreço. [...] (AgR 

85762/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 

03/08/2015)”. Grifei. - DAS TARIFAS “TAC” E “TEC”: Do mesmo modo, não 

se vislumbra a cobrança de tarifa de abertura de crédito e de emissão de 
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carnê, ante a ausência de previsão contratual, de modo que não há se 

falar em ilegalidade. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA 

C/C REVISIONAL – [...] ABUSIVIDADE DA COBRANÇA DA TAC- AUSÊNCIA 

DE PACTUAÇÃO - CLÁUSULAS QUE EXIGEM GARANTIAS ADICIONAIS E 

VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - POSSIBILIDADE - 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIVEL DESDE QUE PACTUADA - 

LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO ANO E MULTA EM 2% - 

MATÉRIA NÃO CONHECIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. [...] Ao analisar 

os contratos anexados aos autos não se verifica a pactuação da taxa de 

abertura de crédito, razão pela qual não há como aferir se houve a 

cobrança pela instituição financeira de tal encargo, razão pela qual não 

conheço de tal pedido. [...] (Ap 71698/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)”. - DO VALOR DAS PARCELAS: 

Observa-se que o requerente aduziu que, ao firmar o contrato de 

financiamento com o banco requerido, foi estabelecido que o valor mensal 

das 48 (quarenta e oito) parcelas seria de R$405,31 (quatrocentos e cinco 

reais e trinta e um centavos). Contudo, quando o carnê de pagamento foi 

gerado pelo banco, as parcelas foram elevadas à importância de 

R$1.011,17 (um mil e onze reais e dezessete centavos). Compulsando os 

autos, verifica-se que consta no contrato entabulado entre as partes a 

assinatura do requerente, dando sua anuência a todas as cláusulas 

contratuais, bem como aos encargos aplicados e ao valor estipulado para 

ser pago mensalmente (R$1.011,17). Destarte, o requerente não 

conseguiu comprovar a alegação de que a parcela pactuada era menor do 

que a prevista no contrato, ônus que lhe incumbia, de acordo com o artigo 

373, inciso I do Novo Código de Processo Civil Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenado o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, conforme o disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV do Novo 

Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa por ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita (ID nº. 8020975). Com o 

trânsito em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003039-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO COSTA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA CECILIA RODRIGUES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1003039-33.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no ID nº 14874379. Em consequência, com 

fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o Processo nº 

1003039-33.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 

em face de LAERCIO COSTA GARCIA. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas pelo exequente (ID nº 14874379), arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 266928 Nr: 7669-23.2016.811.0015

 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: WDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFR, JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

O artigo 6º, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil assim determina:

Art. 6º O advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 

5º, § 3º, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de 

recepção, comunicando, após, o Juízo.

Por sua vez, o art. 5º, §3º, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil, dispõe:

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Destarte, pela leitura dos dispositivos legais, a notificação acerca de 

renúncia de mandato judicial é ônus que pertence ao advogado outrora 

constituído.

 Diante do exposto e, considerando o pleito de fl. 76, intime-se o causídico 

da referida decisão, Dr. Wellington Silva Rocha, a comprovar a respectiva 

notificação da parte autora, em 15 (quinze) dias, acerca da renúncia ao 

mandato, sob pena de responsabilidade administrativa.

 Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 236117 Nr: 9505-65.2015.811.0015

 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: MMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN SANTOS 

TEIXEIRA - OAB:16853-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 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 

RAQUEL SOUZA SILVA, devidamente qualificada nos autos, declarando 

sua incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da 

vida civil, nomeando como sua curadora MARIA MIRIAN SAMPAIO, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214388 Nr: 14497-06.2014.811.0015

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSS, KDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.728 e seguintes do Código Civil e 
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artigos 28 e 36 do Estatuto da Criança e do Adolescente, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, defiro 

a TUTELA DEFINITIVA da menor Kemelly Dias Sales, nascida em 

12.01.2005, filha de Helio Ferreira Sales e Ruth Aparecida Dias, 

nomeando-lhe como tutora a requerente Maria de Souza Sales, brasileira, 

casada, portadora do RG n. 1534214-0 SSP/MT e CPF: 861.987.001-78 e, 

por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 269, incisos I, do Código de Processo Civil.A tutora não 

poderá alienar ou onerar, por qualquer modo, quaisquer bens da menor, 

sem autorização judicial e, caso a menor receba pensão previdenciária 

esta deverá ser empregada em seu próprio benefício.Intimem-se a tutora a 

prestar o compromisso legal, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do 

artigo 1.187 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, em 

virtude da gratuidade da justiça.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o transito em julgado, procedam-se com as devidas 

baixas e comunicações, arquivando-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174875 Nr: 10399-46.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEBS, TLB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Alves de Sá - 

OAB:OAB/MT 24654/O

 1. Recebo o presente pedido de execução de alimentos outrora fixados 

provisoriamente, de fls. 04/142. Colacione a estes autos fotocópia da 

sentença prolatada no bojo dos autos código nº 170272.3. Intime-se o 

executado – a. pelo Diário de Justiça, na pessoa de seu advogado 

constituído nos autos, caso tenha procurador constituído nos autos; b. por 

carta com aviso de recebimento, caso seja representado pela Defensoria 

Pública ou caso não tenha procurador constituído nos autos; c. por edital, 

caso tenha sido citado por edital na fase de conhecimento e tenha sido 

revel na fase de conhecimento – para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetue o pagamento do débito, bem como de eventuais custas 

processuais, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de 

Processo Civil.4. Se o executado não efetuar o pagamento do débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e 

atualizado, em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, 

acrescido de eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% 

(dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 

10% (dez por cento) sobre o débito, sob pena de não expedição de 

mandado de penhora e avaliação, em conformidade com o art. 523, § 1º, 

do Código de Processo Civil.5. Após a juntada aos autos do demonstrativo 

de débito discriminado e atualizado, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para pagamento do débito 

atualizado, acrescido de eventuais custas processuais, bem como de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o débito e, ainda, de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o débito, em conformidade 

com o art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil.6. Sem prejuízo das 

determinações acima, esclareço que o cumprimento de sentença nos 

termos do art. 523 do CPC, se trata de execução por quantia certa, 

portanto, não se contempla neste rito o acréscimo das parcelas vincendas 

previstas na (...),oque só é permitido nos casos de execução pelo rito da 

coação pessoal.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211343 Nr: 12025-32.2014.811.0015

 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: AVSDS, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE FREITAS PICCININI - 

OAB:MT/15.664-B, SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLAS DAIANE MARIA 

AUGUSTO - OAB:18324/0, RHOGER GOMES COSTA - OAB:6038, 

WELLSON ROSARIO SANTOS DANTAS - OAB:5474-B

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte autora atingiu a maioridade civil, determino a 

intimação da requerente, por meio dos advogados constituídos nos autos, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a sua representação 

processual, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Cumprida a determinação acima, desde já, defiro o pleito de fls. 127/128. 

Expeça-se ofício ao empregador do requerido para que proceda ao 

desconto em folha de pagamento, do valor de um salário mínimo, relativo 

aos alimentos fixado à fl. 124.

3. Após, voltem-me conclusos para sentença.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247125 Nr: 16571-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DNRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MARIA LIMA SILVA 

GOMES - OAB:12.687-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em razão da petição de fls. 31, com fulcro no art. 1.806 do Código Civil, 

determino a lavratura de termo judicial de renúncia da herança.

2. Após, intimem-se pessoalmente os herdeiros, inclusive os de fls. 25/28, 

via Carta Precatória, para que compareçam às suas respectivas 

Comarcas, a fim de assinarem termo judicial de renúncia da herança. A 

secretaria deverá expedir a Carta Precatória com o termo em comento.

3. Cumpridas as determinações anteriores, voltem-me conclusos para 

decisão.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 201655 Nr: 4236-79.2014.811.0015

 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: VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA KOSLOWSKI NAZZARI 

- OAB:OAB/MT 18.196 -

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Ante ao exposto, com fundamento no artigo 226, § 6º, da CF/88, artigo 

1.583 e seguintes do Código Civil, bem como na Lei n. 5.478/68, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal Vilson Aparecido de Souza e Vanda 

Aguero de Souza, o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial, bem 

como concedo a guarda unilateral da filha menor ao requerente e, ainda, 

condeno a requerida a pagar alimentos a filha Vitória Aguero de Souza no 

importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, acrescidos de metade 

das despesas médicas, odontológicas, farmacêuticas e de material 

escolar, não acobertadas pela rede pública, até o dia 10 (dez) de cada 

mês. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a 

parte ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a 

IV, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, a serem revertidos ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. No entanto, em face da 

gratuidade da justiça, a qual defiro neste momento à parte ré (art. 99, § 3º, 

do CPC), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 

3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação 

ao respectivo Cartório de Registro Civil competente, nos termos do art. 32 

da Lei n.º 6.515/77 e art. 29, § 1º, alínea “a”, c/c o art. 97 ambos da Lei 

dos Registros Públicos. Anote-se a inexistência de bens e que o cônjuge 

virago voltará a usar o nome de solteira.Após as providências 
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necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205242 Nr: 7182-24.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICDJO, ILDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - 

OAB:17868/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

 1. Considerando o parecer Ministerial de fl. 29, bem como que o exame de 

DNA por si só não tem o condão de excluir-se a paternidade se existente 

vínculo socioafetivo, considerando, ainda, que não fora realizado nos 

autos estudo de modo a aferir a existência de tal vínculo, determino a 

realização de estudo psicossocial com o requerente, a menor, e a 

representante da menor, em separados, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar desta Comarca, ou, expedindo-se Carta Precatória se 

necessário, relatando tudo que for possível e útil para conhecimento das 

condições de convivência da menor com todos, precipuamente a relação 

desta com o autor; se há vínculo afetivo como se pai e filha fossem, bem 

como quem está exercendo a guarda física da menor atualmente e se está 

recebendo os cuidados necessários, no prazo de 10 (dez) dias.

 2. Com a vinda do relatório, vistas ao Ministério Público.

 3. Após, voltem-me conclusos imediatamente.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 258978 Nr: 3067-86.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE LOURDES DA 

ROCHA - OAB:71.843, ALINE EVELLIN MARCON - OAB:14003-MT, 

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - OAB:MT - 19366/O

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de fevereiro de 2019, às 15h00min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 198719 Nr: 1592-66.2014.811.0015

 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: DMM, DDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente. DULCE MARIA MOURA ingressou com a 

presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO de DIÓGENES DE MOURA, (...) É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. (...) No presente caso, o laudo de 

fls. 85/86 atestou que Diógenes de Moura apresenta retardo mental 

moderado com comprometimento significativo do comportamento (CID 

F71.1), sendo que a doença faz com que o mesmo não reúna as 

condições mínimas para gerir-se e administrar seus bens. Consta, ainda, 

que a situação é permanente e irreversível. Cabe salientar que o laudo 

pericial de fls. 85/86 foi realizado por médico especialista indicado por este 

juízo e não foi impugnado pelas partes. (...) 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 DIÓGENES DE MOURA, 

devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para 

a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como 

sua curadora Dulce Maria Moura, 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. P.R.I.C. 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 241941 Nr: 13273-96.2015.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY R. FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 18.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

Trata-se de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, 

cumulada com Partilha de Bens e Alimentos, proposta por Jessika 

Aleksandra do Nascimento de Almeida, em face de Gleibson Rodrigues 

Marques, requerendo o reconhecimento e dissolução da união estável 

entre o período de fevereiro de 2011 a fevereiro de 2015, bem como 

alimentos para si, mais a partilha dos bens adquiridos na constância da 

união.

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 19/37.

 Recebida a inicial (fl. 42/43-v), foi indeferido o pleito de alimentos 

provisórios entre cônjuges, bem como foi determinada a citação da parte 

ré.

Expedido mandado de citação, este restou infrutífero (fl. 48).

Instada a se manifestar na pessoa do advogado constituído, a parte 

autora deixou transcorrer “in albis” o prazo para se manifestar (fl. 52).

Intimada pessoalmente (fl. 55), a parte autora não se manifestou (fl. 56).

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no 

feito (fl. 58).

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito encontra-se paralisado 

desde o ano 2016 sem qualquer manifestação da parte autora.

Assim, não há razão para o prosseguimento do feito, já que a inércia da 

parte autora demonstrou o seu desinteresse na causa, o que impõe a 

extinção do processo sem análise do mérito.

Ademais, a parte autora foi intimada pessoalmente e quedou-se inerte.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 276747 Nr: 14105-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMB, SMS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1 Considerando que o requerimento de cumprimento de sentença deve vir 

acompanhado do cálculo discriminado e atualizado do débito, nos moldes 

do artigo 524, do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente, 

por meio da advogada de fl. 56, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, nos 

termos do artigo 524 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

 2. Se cumprido o item “1”, desde já, defiro o pleito de cumprimento de 

sentença, que tramitará nos moldes dos artigos 523 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Anote-se na DRA.

2.1. Intime-se a parte executada, Silvano Machado Silva, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de incidência 

de multa de 10% (dez por cento), e, também, de 10% (dez por cento) de 

honorários advocatícios, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito, nos termos do artigo 523, §§ 1º e 3º do 

código de Processo Civil.

2.1. Efetuado o pagamento parcial no prazo acima previsto, a multa e os 

honorários de 10% (dez por cento) cada, incidirão sobre o restante (art. 

523, § 2º, Código de Processo Civil).

2.2. Decorrido o prazo indicado no item “3”, com ou sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se nos autos, sob pena de preclusão.

3. Após, voltem-me os autos conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159315 Nr: 6607-21.2011.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DDSR, MAP, PHRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMR, ARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, MARLY DE MOURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho o parecer Ministerial de fl. 94 e, por conseguinte, determino que 

se intime a parte autora, pessoalmente, para fazer os requerimentos 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem 

resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

3. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 

1º).

4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação 

encaminhando os autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 307718 Nr: 1729-44.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDOA, ACDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE RANECO - OAB:17579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Vistos etc.

1. Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre a petição e documentos carreados pela parte executada às 

fls. 85/102, sob pena de preclusão.

2. Em seguida, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

3. Após, retorne o feito concluso.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 243649 Nr: 14257-80.2015.811.0015

 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: RPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS, JBDS, PMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860, ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de fevereiro de 2019, às 14h00min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta, e o Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 311361 Nr: 15417-72.2017.811.0015

 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: AEMI, MVM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LURDES ELIANE DAL ZOT - 

OAB:MT 18567-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em atenção ao pedido de fl. 62, apense-se o presente feito aos autos 

código nº 295710.

2. Em seguida, intime-se a parte exequente para realizar os requerimentos 

que entender cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

3. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

4. Em ato contínuo, retorne o feito concluso.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 166965 Nr: 1798-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPB, EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTHA SOARES ALENCAR - 

OAB:8706

 Vistos etc.

1. Considerando a existência de novo cálculo, intime-se pessoalmente o 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das 

prestações da obrigação alimentar vencidas anteriores ao início da 

execução ou prove que já o fez, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, caso o débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, em conformidade com 

o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

2. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 15391 Nr: 4641-09.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: SZDS, EZDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNADETE CRECÊNCIO 

LAURINDO - OAB:MT/12.110

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ZARDO BUENO - 

OAB:OAB/MT 17551, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046 - OAB/MT

 Vistos etc.

HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado às fls. 51/52.

Intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informe nos autos se houve ou não o 

cumprimento integral da obrigação firmada às fls. 51/52, consignando-se 

que a inércia ensejará na presunção do pagamento integral do débito, com 

a consequente extinção do feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 152622 Nr: 710-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VBDA, FDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, PRISCILLA CAMARGO ROZEGUINI - OAB:14002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Ante a informação de fl. 65, intime-se a parte exequente, por meio do 

advogado constituído nos autos, para que, em 05 (cinco) dias, faça os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena extinção do processo sem 

julgamento do mérito.

2. Após, retorne o feito concluso.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 196779 Nr: 18485-69.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHBSDR, ALB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

(UniJuris -UNIC) - OAB:OAB/MT19.060, MAYARA TONETT G. S. 

WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Em atenção ao pedido de citação por hora certa, realizado pela parte 

autora (fls. 55/56), esclareço que tal modalidade independe de autorização 

expressa do juiz, sendo aplicável quando houver suspeita de ocultação, a 

ser verificada pelo oficial de justiça no cumprimento do ato citatório, nos 

termos do art. 252 e seguintes do CPC.

 2. Desse modo, o Sr(a). Oficial(a) de Justiça deverá verificar se há 

suspeita de ocultação, e se é o caso de utilização de tal medida, 

certificando-se.

2.1. Por conseguinte, determino nova tentativa de citação do executado no 

endereço apresentado à fl. 56.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163984 Nr: 11921-45.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEDS, MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON DEGE JUNIOR - 

OAB:OAB 22147/o, THAYSON MORAES NASCIMENTO - OAB:17.829

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando a nova conta bancária apresentada às fls. 101/101-v, 

intime-se pessoalmente o executado para que, no prazo de 03 (três) dias, 

efetue o pagamento das prestações da obrigação alimentar vencidas 

anteriores ao início da execução, prove que já o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do pronunciamento 

judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses, caso o débito alimentar compreenda alguma das 03 (três) 

prestações anteriores ao ajuizamento da execução, em conformidade com 

o art. 528, “caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

2. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. Em seguida, retorne o feito imediatamente concluso.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 165743 Nr: 556-57.2012.811.0015

 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: AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANIA DOS SANTOS - 

OAB:11332/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 23 de abril de 2019, às 14h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta e, ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204574 Nr: 6635-81.2014.811.0015

 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: RDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:OAB/MT 4931

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção ao pleito de fl. 36, consigno que foi expedido mandado de 

intimação ao requerente para comparecer a audiência de conciliação 

outrora designada, contudo, não foi localizado pelo Oficial de Justiça, o 

endereço informado pelo autor na inicial, conforme se extrai da certidão de 

fl. 22.

 2. Visto isto, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

3. Após, retorne o feito concluso.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 260086 Nr: 3751-11.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA - 

OAB:18.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o endereço apresentado às fls. 46/49, acolho o parecer 

Ministerial de fl. 51 e, por conseguinte, determino que seja realizado 

estudo psicossocial nos moldes já delineados às fls. 34, item “2” e fl. 29, 

item “3”.

Com a vinda do relatório, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, retorne o feito concluso.
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 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 173902 Nr: 9195-64.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCMLF, MDLF, ACL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de remessa dos autos ao Contador judicial, de fls. 

67/68, uma vez que se trata de ônus que compete à parte.

2. Assim, considerando o requerimento de cumprimento de sentença de fl. 

67/68 intime-se a parte exequente, por meio do advogado constituído nos 

autos, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, nos termos do artigo 524 do Código 

de Processo Civil, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 3. Se cumprida a determinação de item “2”, intime-se pessoalmente o 

executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das 

prestações da obrigação alimentar vencidas anteriores ao início da 

execução, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de protesto do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em 

regime fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso o débito 

alimentar compreenda alguma das 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, em conformidade com o art. 528, “caput” e §§ 

1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.Após, voltem- me conclusos.

4. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

5. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162604 Nr: 10389-36.2011.811.0015

 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: LR, MH

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos, o requerimento dos autores e, consequentemente, CONVERTO a 

separação judicial em DIVÓRCIO do casal Lucio Rosa e Marines Hermann, 

o que resulta na dissolução do vínculo matrimonial. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso III, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado 

para averbação da sentença da conversão da Separação Judicial em 

Divórcio à margem do assento de casamento, no Cartório de Registro Civil 

competente, nos termos do artigo 32 da Lei n.° 6.515/77 c/c o artigo 97, 

ambos da Lei dos Registros Públicos.Após as providências necessárias, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247161 Nr: 16608-26.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HGDLD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - OAB:17782-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 25 de fevereiro de 2019, às 16h00min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública, caso uma das partes sejam 

representadas por esta e, ao Ministério Público.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231215 Nr: 6359-16.2015.811.0015

 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: ACTJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA MACIEL ESCOBAR - 

OAB:16695/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio da advogada constituída nos 

autos, para que, em 05 (cinco) dias faça os requerimentos que entender 

cabíveis.

2. Se decorrido o prazo sem manifestação ou não sendo localizada, 

retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 302994 Nr: 10184-94.2017.811.0015

 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: RCM, LCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/OAB/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:MT/12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, pessoalmente, para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção, sem resolução de mérito (CPC, 485, § 1º).

2. Havendo manifestação, voltem-me conclusos.

3. Em não sendo localizada, intime-a, por edital, com o prazo de 20 (vinte) 

dias, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

4. Decorrido o prazo do edital, certifique-se se houve ou não manifestação 

encaminhando os autos ao Ministério Público.

5. Após, voltem-me conclusos.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 275033 Nr: 13098-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDO, CDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Oficie-se à Caixa Econômica Federal, solicitando informações sobre a 
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existência de valores relativos à FGTS e PIS/PASEP em nome do “de 

cujus” José Carlos Silva Lima, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Oficie-se ao INSS solicitando-se informações acerca da existência de 

eventuais beneficiários dos “de cujus” José Carlos Silva Lima, no prazo de 

10 (dez) dias.

3. Com a resposta, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 

para que, manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão.

4. Em seguida, voltem-me conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 270312 Nr: 9973-92.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBR, CBR, RBR, CLBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

O artigo 6º, do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e a Ordem 

dos Advogados do Brasil assim determina:

Art. 6º O advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato (art. 

5º, § 3º, do Estatuto), preferencialmente mediante carta com aviso de 

recepção, comunicando, após, o Juízo.

Por sua vez, o art. 5º, §3º, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos 

Advogados do Brasil, dispõe:

Art. 5º O advogado postula, em juízo ou fora dele, fazendo prova do 

mandato.

(...)

§ 3º O advogado que renunciar ao mandato continuará, durante os dez 

dias seguintes à notificação da renúncia, a representar o mandante, salvo 

se for substituído antes do término desse prazo.

Destarte, pela leitura dos dispositivos legais, a notificação acerca de 

renúncia de mandato judicial é ônus que pertence ao advogado outrora 

constituído.

 Diante do exposto e, considerando o documento de fl. 28, intime-se a 

causídica da referida decisão, Dra. Teresinha Aparecida Braga Menezes, 

a comprovar a respectiva notificação da parte exequente, em 15 (quinze) 

dias, acerca da renúncia ao mandato, sob pena de responsabilidade 

administrativa.

 Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Em seguida, retorne o feito concluso.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 169711 Nr: 4717-13.2012.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO 

- OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente. 1. Em atenção aos petitórios de fls. 

71/73 e fl. 79, determino que seja realizada nova tentativa de citação da 

parte requerida no endereço imbricado à fl. 78, designando-se audiência 

de tentativa de conciliação, em conformidade com o art. 695, “(...) 1.2 

Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz. 1.3. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte 

ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de realização da audiência de tentativa de 

conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e 

inciso I, do Código de Processo Civil. 1.4. Oferecida contestação, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre 

a contestação, sob pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 

do Código de Processo Civil. 1.5. Após, com ou sem manifestação da 

parte autora, vista dos autos ao Ministério Público. 2. Caso reste negativa 

a diligência, de item “1”, a fim de se evitar qualquer alegação de nulidade 

processual, determino a pesquisa de endereço da parte requerida junto ao 

Sistema SIEL. 2. Sendo localizado o endereço do requerido, cite-se o nos 

termos dos alimentos provisórios de fl. 31, e itens “1” a “1.5”. 2.1. Após, 

certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do requerido, 

intimando-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 2.2. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 3. Caso 

não seja localizado endereço da parte ré ou o requerido não seja 

localizado no endereço fornecido, desde já, homologo a citação editalícia 

de fls. 68/69, dando-se vistas dos autos à parte autora para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento do 

mérito. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248594 Nr: 17457-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGFDS, CPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:16.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, JÉSSICA CAROLINE SILVA - OAB:OAB/MT 19.721

 Vistos em correição permanente.

1. Acolho o pedido de fl. 102. Desentranhe-se os documentos de fls. 

49/90, a advogada peticionante de fl. 102, mediante certidão, intimando-a 

para retirar os documentos, em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

2. No mais, cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 99/99-v.

3. Após, retorne o feito concluso.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 14917 Nr: 4229-78.2000.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRDLR, RDL, CDML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias 

faça os requerimentos que entender cabíveis.

2. Se decorrido o prazo sem manifestação ou não sendo localizada, 

retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108598 Nr: 939-40.2009.811.0015

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LR, MR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETTI GALIASSI SCHEID WEIRICH - 

OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte autora para que, em 05 (cinco) dias faça os 

requerimentos que entender cabíveis.

2. Se nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 263599 Nr: 5754-36.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5754-36.2016.811.0015

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ADNIRA ROBERTA DOS SANTOS

PARTE RÉ: NIVALDO NUNES DE SOUZA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Nivaldo Nunes de Souza, Cpf: 

77286693972, Rg: 5391590-6 SSP PR Filiação: Argemiro Nunes de Souza 

e Maria da Conceição Rodrigues de Souza, data de nascimento: 

15/01/1973, brasileiro(a), natural de Cornélio procópio-PR, convivente, 

oper. maq. agricolas, Endereço: Fazenda Ponta Porã, Estrada Sandra, 

Cidade: Santa Carmem-

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/05/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresente 

contestação, por petição, conforme a decisão que segue logo a baixo.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma ação de regulamentação de guarda 

dos infantes José R. S. de Souza e Stefani N. de Souza, respectivamente 

nascidos em 08/04/2002 e 21/03/2003, alega a requerente que é sua 

genitora e que através da intervenção do Concelho Tutelar, aqueles 

ficaram sob a guarda unilateral do pai, ora requerido pretendendo a 

regulamentação. Verifica-se que o requerido não foi localizado 

efetivamente para a efetivação da citãção e assim requereu a requerente 

que o requerido seja considerado em local incerto e ignorado e requereu 

que fossem oficiadas as empresas indicadas em peça na fl. 32 para 

informações do endereço do mesmo. Com efeito, segundo norma do artigo 

256 § 3º do Código do Processo Civil, o réu será considerado em local 

ignorado e incerto se infrutíferas as tentativas de localização, como é o 

que ocorre. Após busca junto ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL, 

foi possível localizar um provável endereço do requerido, porém o mesmo 

não foi localizado. Restando então que, o réu é considerado em local 

ignorado ou incerto.

 DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Considerando que a 

presente ação tramita desde 2016, a fim de dar celeridade ao feito, 

dispenso a realização de audiência de mediação/conciliação. 2. Defiro o 

pedido de fl. 32 e, por conseguinte, determino a realização de buscas 

junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, visando a localização do 

atual endereço do requerido N. N. de S.. 3. Em sendo exitosa a pesquisa 

de endereço junto ao convênio SIEL, determino a citação do requerido, 

para, querendo, oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias. Consignem-se as advertências legais. 3.1. Expeça-se carta 

precatória, acaso necessário. 3. Caso reste infrutífera a tentativa de 

citação no endereço obtido na pesquisa ou não seja localizado nenhum 

endereço, desde já, autorizo a citação editalícia e, por conseguinte, 

determino a citação da parte requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos moldes do item “3”, da presente decisão. 5. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias se manifeste, sob pena de preclusão. 6. Em seguida, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 7. Após, conclusos. 8. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Eu, Carla P. F Silva, digitei.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007623-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

AGNALDO DE SOUZA (AUTOR(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1007623-46.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO 

FAZER, 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): AGNALDO DE SOUZA 

Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para requerer oque entender de direito. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 13 de 

setembro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007549-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. K. M. (REQUERENTE)

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

ISABEL PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007549-89.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ISABEL PEREIRA MENDES, 

ANNA KAROLINE MENDES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO 

COMINATÓRIO - COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E MULTA 

COMINATÓRIA proposta por ANNA KAROLINE MENDES, representada por 

sua mãe ISABEL PEREIRA MENDES, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado e MUNICÍPIO DE 

SINOP, representado pelo Procurador Geral do Município ou pela Prefeita 

Municipal. Aduz a inicial que a parte Requerente “foi diagnosticada com 

Síndrome de Dow ao nascimento pelas características fenotípicas que 

apresentou. Evoluiu com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e 

iniciou estimulação aos 4 meses de idade. Hoje apresenta um quadro de 

atraso de desenvolvimento, com hipotonia global, comprometimento motor 

(equilíbrio, coordenação motora...), atraso de linguagem, frouxidão 

ligamentar, entre outros. Sendo indicado a TERAPIA INTENSIVA NO 

PROTOCOLO PEDIASUIT (método mais eficiente para melhora do atual 

quadro da paciente) realizada por fisioterapeuta especializado, 

semanalmente. Bem como a mesma não tem condições de comprar os 16 

(dezesseis) pacotes de fraldas que a Requerente menor precisa usar, 

visto que mensalmente custa R$ 215,12 (duzentos e quinze reais e doze 

centavos), totalizando assim, R$ 1.290,72 (mil duzentos e noventa reais e 

setenta e dois centavos) durante 6 (seis) meses”. (sic) Postula a 

concessão de TUTELA ANTECIPADA “a fim de ordenar o MUNICÍPIO DE 

SINOP e ESTADO DE MATO GROSSO a fornecerem, DE IMEDIATO, ao 

Requerente TERAPIA INTENSIVA NO PROTOCOLO PEDIASUIT (método 

mais eficiente para a melhora do atual quadro do paciente), com equipe 

multidisciplinar composta por fisioterapia, fonoaudiologia, terapia 

ocupacional e equoterapia, pois com método convencional não se obtém o 

resultado esperado, semanalmente, por tempo indeterminado e de maneira 
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ininterrupta, conforme relacionado abaixo, em quanto perdurar o 

tratamento, como única forma de garantir-lhe o direito a vida, bem como as 

FRALDAS CREMER XXG, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), ao Estado de Mato Grosso e ao Município de 

Sinop/MT, em caso de atraso no cumprimento da determinação, bem com 

anotando-se a possibilidade de prisão em flagrante do responsável legal”. 

(sic) CARREOU DOCUMENTOS. Solicitado PARECER do NAT, este concluiu 

que “1 – Quanto à doença alegada: Trata-se de menor portadora de 

doença neurológica, com necessidade de terapia multidisciplinar. Não há 

dúvidas de que a mesma tenha indicação de tratamento com fisioterapia e 

terapia ocupacional, pois, segundo a literatura médica mundial, há 

importantes ganhos de desenvolvimento motor com estímulos externos. 2 

– Quanto ao pleito: a) Terapia de reabilitação – “PediaSuit” – não é 

contemplada pelo Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, 

além de apresentar alto custo individual. No SUS, o tratamento de 

reabilitação é assegurado nos Centros de Reabilitação disponíveis nos 

municípios do Estado, onde o serviço de fisioterapia dispõe de diversas 

técnicas; Não foi anexado ao processo negativa do SUS, somente foi 

anexado documentos/orçamento de uma clinica privada; Nos autos do 

processo, não localizamos nenhum relatório medico, justificando a 

contraindicação da fisioterapia convencional para este caso, bem como a 

superioridade da técnica pediasuit. Nenhum método é curativo, tem um 

grau de resolução variável, especialmente, com a intensidade e 

localização da lesão e, basicamente, sempre em longo prazo. b) Quanto à 

solicitação de Fraldas descartáveis: Fraldas descartáveis não são 

consideradas medicamentos. São produtos classificados como HIGIENE 

PESSOAL; Existem regulamentação e legislação específica (PORTARIA Nº 

111, DE 28 DE JANEIRO DE 2016/ Legislações – GM), para o fornecimento 

de fraldas descartáveis e insumos e na qual se orienta o fluxo para 

inclusão de pacientes. O fornecimento por outros meios pode incorrer em 

improbidade pelo Gestor de Saúde; Os insumos devem ser solicitados e 

fornecidos conforme a Legislação vigente; Sugerimos o encaminhamento 

do caso aos órgãos de ação social competentes (CRAS – Centro de 

Referência de Assistência Social). É o Relatório. Decido. Da análise da 

PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende 

estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da 

MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE 

PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos 

autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do 

direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão do LAUDO e 

PRESCRIÇÃO MÉDICA acostados aos IDs. Num. 14442823 - Pág. 1 e 

14442856 - Pág. 1. PARECER do NAT, concluindo que “1 – Quanto à 

doença alegada: Trata-se de menor portadora de doença neurológica, com 

necessidade de terapia multidisciplinar. Não há dúvidas de que a mesma 

tenha indicação de tratamento com fisioterapia e terapia ocupacional, pois, 

segundo a literatura médica mundial, há importantes ganhos de 

desenvolvimento motor com estímulos externos. 2 – Quanto ao pleito: a) 

Terapia de reabilitação – “PediaSuit” – não é contemplada pelo Sistema 

Único de Saúde no Estado de Mato Grosso, além de apresentar alto custo 

individual. No SUS, o tratamento de reabilitação é assegurado nos Centros 

de Reabilitação disponíveis nos municípios do Estado, onde o serviço de 

fisioterapia dispõe de diversas técnicas; Não foi anexado ao processo 

negativa do SUS, somente foi anexado documentos/orçamento de uma 

clinica privada; Nos autos do processo, não localizamos nenhum relatório 

medico, justificando a contraindicação da fisioterapia convencional para 

este caso, bem como a superioridade da técnica pediasuit. Nenhum 

método é curativo, tem um grau de resolução variável, especialmente, com 

a intensidade e localização da lesão e, basicamente, sempre em longo 

prazo. b) Quanto à solicitação de Fraldas descartáveis: Fraldas 

descartáveis não são consideradas medicamentos. São produtos 

classificados como HIGIENE PESSOAL; Existem regulamentação e 

legislação específica (PORTARIA Nº 111, DE 28 DE JANEIRO DE 2016/ 

Legislações – GM), para o fornecimento de fraldas descartáveis e 

insumos e na qual se orienta o fluxo para inclusão de pacientes. O 

fornecimento por outros meios pode incorrer em improbidade pelo Gestor 

de Saúde; Os insumos devem ser solicitados e fornecidos conforme a 

Legislação vigente; Sugerimos o encaminhamento do caso aos órgãos de 

ação social competentes (CRAS – Centro de Referência de Assistência 

Social). Ocorre que, toda conduta do ente público que negar tratamento de 

saúde à pessoa, necessário para restabelecer a saúde e evitar a morte, 

atentam contra a DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA e incidirá em afronta à 

Constituição Federal, e aí esta carecerá de vitalidade jurídica se assim 

perdurar. Nestas circunstâncias, deve o titular do direito, ao buscar o 

acesso universal à saúde, ter a mais ampla proteção e a seu favor serem 

dirimidas quaisquer dúvidas, de tal sorte que o comportamento do Poder 

Público que nega o tratamento aos hipossuficientes, não levando em 

consideração a necessidade de restabelecimento completo da saúde, 

deve ser combatido energicamente pelo Poder Judiciário. A par disso, as 

normas relativas ao direito à saúde, cuja assistência é livre à iniciativa 

privada (CF/88, art. 199), têm sede na Seção II, do Capítulo II, do Título VII, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Além disso, o STF se 

posicionou em 27 de novembro de 2017, que “o alto custo do medicamento 

não seria, por si só, motivo suficiente para caracterizar a ocorrência de 

grave lesão à economia e à saúde públicas, visto que a Política Pública de 

Dispensação de Medicamentos Excepcionais tem por objetivo contemplar o 

acesso da população acometida por enfermidades raras aos tratamentos 

disponíveis. A ministra Carmen Lúcia frisou também que, nesse mesmo 

sentido, o Supremo decidiu a STA 761”. Ademais, o fornecimento de 

insumo/fraldas constitui desdobramento de direito constitucional basilar e 

de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito 

universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus 

níveis, e com vistas não somente à redução da incidência de doenças, 

como também à melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos 

em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua preservação. O RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 
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do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o tratamento adequado à parte Requerente, qual seja, 

“TERAPIA INTENSIVA NO PROTOCOLO PEDIASUIT e FRALDAS CREMER 

XXG” conforme LAUDO e PRESCRIÇÃO MÉDICA acostados aos IDs. Num. 

14442823 - Pág. 1 e 14442856 - Pág. 1. Para tanto, NOTIFIQUEM-SE o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, 

para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. Entretanto, INDEFIRO o 

PEDIDO de aplicação de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de 

“astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do Ente Estatal, 

atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, que teria de 

suportar o ônus desta “decisum”. Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). Ademais, INDEFIRO o pedido de 

PRISÃO dos SECRETÁRIOS ESTADUAL e MUNICIPAL de SAÚDE e do 

DIRETOR do ESCRITÓRIO REGIONAL de SAÚDE de SINOP, eis que NÃO se 

trata de nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela Constituição 

Federal (dívida alimentar), reconhecidos legalmente. “Nesse contexto, a 

competência para a decretação da prisão é exclusiva do Juízo criminal, no 

curso de procedimento criminal, não se podendo cogitar em prisão por 

ordem de Juiz no exercício da jurisdição civil, fora das hipóteses de prisão 

civil.” (HABEAS CORPUS Nº 80516/2013 - CLASSE CNJ - 1269 - 

COMARCA DE SINOP). CITEM-SE o ESTADO DE MATO GROSSO, na 

pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na 

pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pelo Prefeito Municipal 

para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, no prazo legal, devendo 

o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO e PRESCRIÇÃO 

MÉDICA acostados aos IDs. Num. 14442823 - Pág. 1 e 14442856 - Pág. 1. 

Com a contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o 

presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008666-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

GABRIEL DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

ELAINE ALEXANDRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008666-52.2017.8.11.0015 REQUERENTE: GABRIEL DE SOUZA 

PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – PREVIAMENTE a análise do PEDIDO de BLOQUEIO (Id. Num. 

Num. 12782226 - Pág. 1 e 2) INTIME-SE a Parte REQUERENTE, por meio de 

sua ADVOGADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, TRAZER aos autos 

ORÇAMENTOS ATUALIZADOS, eis que os acostados aos autos se 

encontram DEFASADOS (ABRIL de 2018). II – Com o aporte dos 

orçamentos, CONCLUSO para ULTERIORES DELIBERAÇÕES. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002587-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE SOUSA PEREIRA (AUTOR(A))

ANDREIA MONICA BRITEZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002587-23.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SALATIEL DE SOUSA PEREIRA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Em 

continuidade ao DESPACHO de Id. Num. 12888610 - Pág. 2 e, com o 

APORTE do RELATÓRIO de Id. Num. 15039462 - Pág. 5 a 8, POSTERGO a 

ANÁLISE do PEDIDO LIMINAR, para encaminhar aos AUTOS ao Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da ORIENTAÇÃO contida no 

OFÍCIO CIRCULAR nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o 

cumprimento às seguintes recomendações (...) com vistas à eficiência e à 

uniformização de procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas 

em ações que envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) 

orientação aos magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio 

Técnico), para consulta técnica, pedidos de providências médicas, 

hospitalares ou farmacêuticas que não contiverem expressa e clara 

‘justificativa’ da urgência invocada” (...). II – Destarte, consigne-se o envio, 

nesta data, via MALOTE DIGITAL, conforme COMPROVANTE em ANEXO, 

bem como, junto aos autos o Relatório encaminhado anteriormente. III – 

ADEMAIS, INDEFIRO o PEDIDO de Id. Num. 14940780 - Pág. 1, eis que não 

há nos autos DECISÃO que substancie tal PLEITO. IV – Por fim, INTIME-SE 

a parte AUTORA, por intermédio de sua ADVOGADA, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL quanto ao instrumento de 

PROCURAÇÃO, eis que, o autor é pessoa analfabeta (Id. Num. 12519517 - 

Pág. 1). Assim, sendo a parte Autora analfabeta, deve-se observar o 

descrito no artigo 595 do Código Civil, que determina: “No contrato de 
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prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem 

escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas 

testemunhas”. Ademais, estando à parte AUTORA inserida na hipótese do 

inciso III, do Art. 4º, do Código Civil, que diz: “São incapazes, relativamente 

a certos atos ou à maneira de os exercer - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”; poderá se 

fazer representar nos autos, devendo regular sua representação na 

forma da lei. V – Com a REGULARIZAÇÃO, façam-me os AUTOS em 

CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010961-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

CLAYTON OLIMPIO PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010961-62.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE LIMA DOS SANTOS RÉU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA ajuizada por JOSE LIMA DOS SANTOS, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO/MT, pleiteando EXAMES E OPERAÇÃO NO 

OLHO, TRATANDO CONTRA A DOENÇA GLAUCOMA, BEM COMO TODO 

O TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA O RESTABELECIMENTO DE SUA 

SAÚDE Solicitado Parecer Técnico do NAT, este aportou aos autos em Id. 

Num. 10065707 - Pág. 1 e 2. DETERMINADA a INTIMAÇÃO da Parte Autora 

para se MANIFESTAR acerca do Parecer do NAT, esta se manifestou em 

Id. Num. 10291737 - Pág. 1. Posteriormente, a Parte Autora foi intimada, 

para EMENDAR a INICIAL, devendo trazer aos autos LAUDO MÉDICO que 

comprove/demonstre a NECESSIDADE e URGÊNCIA/EMERGÊNCIA na 

realização de CIRURGIA pleiteada (Id. Num. 10475008 - Pág. 1). Conforme 

CERTIDÃO de Id. Num. 11201093 - Pág. 1, a REQUERENTE foi 

DEVIDAMENTE INTIMADA, entretanto, se MANTEVE INERTE ao comando 

judicial. É o Relatório. Decido. No caso em tela, incide ao caso, a regra do 

artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando, 

irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da 

relação jurídico processual, a possibilitar a prestação da tutela 

jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao 

determinar a Parte Requerente, que trouxesse aos autos documento 

imprescindível a análise de seu direito. “Ex positis”, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO com fulcro nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, 

IV, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, ARQUIVE-SE com 

as cautelas e anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto 

a custas. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008283-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

ALFREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1008283-40.2018.8.11.0015; Valor causa: $9,466.68; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[BLOQUEIO DE VALORES DE CONTAS PÚBLICAS, 

TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E/OU FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DA CRUZ 

SANTANA DOS SANTOS, ALFREDO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para manifestar-se, no 

prazo de 10 (dez) dias, acerca da manifestação do Município de Sinop ID. 

15310292. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 13 de setembro 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, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004571-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1004571-42.2018.8.11.0015; Valor causa: $2,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: PAULO ROGERIO DA SILVA Parte 

Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 14651337, 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 , 13 de setembro 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, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007865-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ALVES BUENO (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI FRANCISCA DA CONCEICAO BUENO OAB - 015.998.411-42 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007865-05.2018.8.11.0015 REQUERENTE: LAURO ALVES BUENO 

REPRESENTANTE: VALDECI FRANCISCA DA CONCEICAO BUENO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi 

CUMPRIDA pelos REQUERIDOS o COMANDO JUDICIAL, a qual determinou 

aos Requeridos que disponibilizassem à parte Requerente 

“ANGIOPLASTIA”. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela NÃO 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA 

do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado no ID. Num. 

15088922, devendo ser efetivado no valor do ORÇAMENTO apresentado 

no ID. Num. 14632996 (INTERCOR). Em razão da EXCEPCIONALIDADE e 

URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, 

a fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – 

Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a INTERCOR (ID. 

Num. 14632996), para que REALIZE a CIRURGIA DE “ANGIOPLASTIA” 

vindicado pelo(a) Autor(a), e informe, no prazo mais exíguo possível nos 

autos, o número da conta para transferência da quantia BLOQUEADA, 

qual seja, R$ 92.100,00 (noventa e dois mil e cem reais) o que, desde já, 

fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 
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Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1003964-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GOMES JORGE (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003964-29.2018.8.11.0015 REQUERENTE: ALTAIR GOMES JORGE 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I – COMPULSANDO OS AUTOS, verifica-se, que em Id. Num. 

14032868 - Pág. 1 este Juízo DETERMINOU a INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA, para trazer aos autos MAIS 02 (dois) ORÇAMENTOS. Pois bem. 

Em resposta, a PARTE AUTORA acostou aos autos os ORÇAMENTOS de 

ID. Num. 14283098 - Pág. 1 e 2, entretanto, o ORÇAMENTO do 

PRESTADOR HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS (ID. Num. 

14283098 - Pág. 1), já fora acostado anteriormente, portanto, INTIME-SE 

novamente a PARTE AUTORA, por intermédio de sua ADVOGADA, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, atender ao COMANDO JUDICIAL de Id. Num. 

14032868 - Pág. 1 em sua integralidade, sob pena de extinção do feito 

sem resolução do mérito. II – Após, CONCLUSO para ULTERIORES 

DELIBERAÇÕES. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007383-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELI PIMENTEL FUCKS (REQUERENTE)

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007383-57.2018.8.11.0015 REQUERENTE: NELI PIMENTEL FUCKS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. I – COMPULSANDO os autos, verifica-se que o 

procedimento cirúrgico pleiteado pela parte Autora foi realizado, conforme 

acostado em Id. Num. 14546176 - Pág. 1, assim, INTIME-SE a parte Autora, 

por meio de sua ADVOGADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

MANIFESTAR-SE nos autos, a fim de INFORMAR se o PROCEDIMENTO 

CIRÚRGICO foi realizado por MEIOS PRÓPRIOS, manifestando-se sobre 

eventual DESISTÊNCIA DA AÇÃO. II – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

Providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006662-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA (ADVOGADO(A))

MONICA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006662-08.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MONICA APARECIDA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

Vistos etc. I – INTIME-SE a Parte AUTORA, por meio de sua ADVOGADA, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, MANIFESTAR-SE nos autos, a fim de 

INFORMAR este Juízo se o MEDICAMENTO PLEITEADO foi 

DISPONIBILIZADO pelos Requeridos, SENDO NEGATIVO, INFORME o atual 

PERÍODO DE GESTAÇÃO da Requerente, bem como, a quantidade EXATA 

necessária para o tratamento integral. II – Após, CONCLUSO para 

deliberações. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005310-15.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA (ADVOGADO(A))

ELVIS ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005310-15.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ELVIS ROBERTO DA SILVA 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – 

Diante da INÉRCIA dos Requeridos, a parte AUTORA vem postulando pela 

PRISÃO dos REPRESENTANTES LEGAIS dos Requeridos por 

desobediência/descumprimento a ordem judicial. Pois bem. O pleito da 

parte Autora mostra-se IMPRESCINDÍVEL para garantir seu DIREITO 

CONSTITUCIONAL de acesso à SAÚDE. Esta Vara Especializada da 

Fazenda Pública, não tem medido esforços para EFETIVAR o 

CUMPRIMENTO das ORDENS JUDICIAIS, sempre velando pelo interesse 

maior, a VIDA do JURISDICIONADO. Contudo, inicialmente, INDEFIRO o 

pedido de PRISÃO dos REPRESENTANTES LEGAIS dos Requeridos, eis 

que NÃO se trata de nenhum dos casos de PRISÃO CIVIL elencados pela 

Constituição Federal (dívida alimentar), reconhecidos legalmente. “Nesse 

contexto, a competência para a decretação da prisão é exclusiva do Juízo 

criminal, no curso de procedimento criminal, não se podendo cogitar em 

prisão por ordem de Juiz no exercício da jurisdição civil, fora das 

hipóteses de prisão civil.” (HABEAS CORPUS Nº 80516/2013 - CLASSE 

CNJ - 1269 - COMARCA DE SINOP). Assim, tem-se que o BLOQUEIO 

JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de DESCUMPRIMENTO de 

DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a 

própria sociedade, bem como para a CONSECUÇÃO do TRATAMENTO 

pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE 

SUPLEMENTO ALIMENTAR - "ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA O PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - RESERVA DO POSSÍVEL E A 

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO 

ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA 

INTESTINAL MICRO-INVASIVA CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE 

COMO DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS 

CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE 

BLOQUEIO ON LINE - MAIOR PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é um direito social fundamental 

assegurado a todos os cidadãos e corolário indissociável do direito à vida, 

cuja proteção deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do 

Estado, já que, sem ele, os demais não possuem razão de ser. 

Comprovadas a necessidade do suplemento alimentar e a impossibilidade 

de o paciente custeá-lo, deve ser mantido o decisum que condenou o ente 

público a fornecê-lo. Descabida a imposição de multa diária ao Estado, 

pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge 

não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal 

determinação. Ap, 97923/2010, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/03/2011, Data 

da publicação no DJE 28/03/2011)” 2. "[...] A intervenção excepcional do 

Poder Judiciário em Políticas Públicas, quando se almeja garantir a 

dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), não ocasiona 

violação do Princípio da Separação dos Poderes, pois tais intervenções 

decorrem da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. AI, 

121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data da publicação no DJE 

09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 

10/11/2014) (sem destaque no original). E, ainda: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – TRANSFERÊNCIA VIA UTI AÉREA – 

DECISÃO QUE DEFERE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ARTIGO 273 DO CPC 
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– REQUISITOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PROVA 

INEQUIÍVOCA E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL 

REPARAÇÃO - PROVA SATISFATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DE LIMINAR EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO, - INCISO II DO 

ART. 475 DO CPC, ARTIGO 2º DA LEI 8.437/92 E LEI Nº 9.494/97 – 

INAPLICABILIDADE - DEVER CONSTITUCIONAL DE ATENDER 

NECESSIDADE VITAL DO SER HUMANO – FIXAÇÃO DE ASTREINTES - 

SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VALORES - MEIO MAIS EFICAZ E 

MENOS GRAVOSO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 - Em se tratando 

de liminar concedida em ação de obrigação de fazer que visa 

salvaguardar o direito à vida e a saúde, mormente com risco de morte ou 

lesão grave, não se aplicam os regramentos previstos no inciso II do art. 

475 do CPC, no artigo 2º da Lei 8.437/92 e Lei nº 9.494/97, pois prevalece 

o princípio da razoabilidade e a primazia do direito à vida e à saúde. 2 - 

Presentes os requisitos do artigo 273 do CPC, a saber, a existência de 

prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação, a antecipação de tutela deve ser 

deferida. 3 - A saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na 

Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e 

econômicas. 4 - O poder público tem o dever constitucional de zelar pela 

saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham 

disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. 5 - O bloqueio de 

valores se mostra mais eficaz e menos gravoso, razão pela qual deve ser 

reformada em parte a decisão, tão somente para substituir a fixação das 

astreintes pelo bloqueio do quantum necessário à consecução do 

procedimento médico indicado, no caso de descumprimento da ordem 

judicial. (AI 128050/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/04/2014, Publicado no DJE 

12/05/2014) (sem destaque no original). II – Por fim, PREVIAMENTE ao 

DEFERIMENTO do PEDIDO de BLOQUEIO JUDICIAL (Id. Num. 15004228 - 

Pág. 1, “item 2”), INTIME-SE a Parte Autora, por intermédio de sua 

ADVOGADA, para, no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhar aos autos, 

ORÇAMENTOS ATUALIZADOS, eis que os constantes em Id. Num. 

15004790 - Pág. 3 e 4 estão DEFASADOS (08.05.2018 – válido por 60 dias 

e 23.04.2018 – válido por 90 dias). BEM COMO, complemente o 

ORÇAMENTO de Id. Num. 15004790 - Pág. 1, eis que não contempla 

CUSTO HOSPITALAR. III- Após, CONCLUSO para LIBERAÇÃO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007820-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

MANOEL DE SOUZA PINHAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007820-98.2018.8.11.0015 AUTOR(A): MANOEL DE SOUZA PINHAO 

RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – PREVIAMENTE à análise 

do PLEITO de BLOQUEIO de Id. Num. 15029931 - Pág. 1, INTIME-SE a parte 

AUTORA, por intermédio de seu CAUSÍDICO, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, TRAGA AOS AUTOS mais 02 (dois) ORÇAMENTOS, a fim de 

que este Juízo escolha aquele de MENOR VALOR, pois em que PESE este 

ser o ÚNICO meio eficaz utilizado para a EFETIVAÇÃO DA TUTELA 

jurisdicional, estamos lidando com DINHEIRO PÚBLICO, logo é necessário 

CAUTELA quanto ao BLOQUEIO para realização de serviços por terceiros. 

Ressalta-se que, em ALTERNATIVA, pode a parte Requerente, trazer aos 

autos LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, que descreva se o mesmo 

encontra-se INTERNADO e em qual nosocômio, de modo que, assim, 

ficaria, em TESE, DISPENSADO de trazer mais 02 (dois) ORÇAMENTOS. II- 

ADEMAIS, ESCLAREÇO que os orçamentos com a descrição “pagamento 

antecipado” ou afins, não serão atendidos, eis que, as DEMANDAS 

JUDICIAIS precisam observar os PRAZOS, JUNTADAS, CONTRADITÓRIO, 

principalmente quando envolve DINHEIRO PÚBLICO. Os PAGAMENTOS, 

respeitadas as formalidades, são EFETIVADOS, no entanto deve-se ter 

CONSCIÊNCIA que ainda estamos diante de PROCESSOS JUDICIAIS com 

todas as suas NATURAIS ESPECIFICIDADES. III – Com a resposta, 

CONCLUSO para ulteriores deliberações. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007756-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

VANESSA CRISTINA SOARES RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007756-88.2018.8.11.0015 AUTOR(A): VANESSA CRISTINA SOARES 

RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por VANESSA CRISTINA 

SOARES RAMOS RORIGUES DOS SANTOS, em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do 

Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora tem 

“diagnostico de pedras na vesícula biliar, de modo que apresenta limitação 

física, dores intensas”. (sic) Postula pela concessão da TUTELA 

ANTECIPADA “para compelir os requeridos a disponibilizarem, 

imediatamente, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da 

saúde da parte requerente, dentre os quais, o procedimento de CIRURGIA 

RENAL, além de outros procedimentos que se mostrem necessária, em 

especiais tais como exames médicos, remédios, eventuais cirurgias, 

internação em UTI, UTI móvel, etc., sob pena de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), consoante autoriza o artigo 537, do Diploma 

Processual Civil”. (sic) CARREOU DOCUMENTOS. Solicitado PARECER do 

NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO – NAT, este aportou aos autos, concluindo 

que: “há indicação do tratamento cirúrgico pleiteado, que deverá será ser 

disponibilizado pelo SUS, em caráter eletivo”. (sic) É o Relatório. Decido. 

Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este 

Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e 

AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão 

autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os 

requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, 

“probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em razão da 

SOLICITAÇÃO MÉDICA acostada ao ID. Num. 14565218 - Pág. 1. Ademais, 

o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido 

no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes da 

República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 
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questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

disponibilizem à parte Requerente, o procedimento de que necessita, qual 

seja “CIRURGIA RENAL” conforme SOLICITAÇÃO MÉDICA acostada ao ID. 

Num. 14565218 - Pág. 1. Para tanto, NOTIFIQUE-SE o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o 

DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. Por ora, INDEFIRO os demais 

PEDIDOS, visto que não restou COMPROVADO pelos DOCUMENTOS 

acostados a EXORDIAL a presença dos requisitos caracterizadores para 

o deferimento LIMINAR de tais PEDIDOS, de outra banda, com eventual 

aporte de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, nada impede que o pleito seja 

renovado, entretanto nessa quadra processual, o INDEFERIMENTO é 

medida que se impõe. Ainda, INDEFIRO a imposição de MULTA DIÁRIA, eis 

que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa em face do 

Ente Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a sociedade, 

que teria de suportar o ônus deste “decisum”. Assim, tem-se que o 

BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de 

DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e 

MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado da 

SOLICITAÇÃO MÉDICA acostada ao ID. Num. 14565218 - Pág. 1. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o 

presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004810-80.2017.8.11.0015 AUTOR: 

ROSENILDA MACEDO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por ROSENILDA MACEDO em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, visando o reconhecimento do direito à 

percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por 

antiguidade e merecimento. Aduz que foi admitido (a) mediante aprovação 

em concurso público realizado em 26/05 e 12/06/2002 e nomeado (a) por 

meio da Portaria n° 223/2002 de 10/09/2002 para o quadro efetivo no 

cargo de ZELADORA. Esclarece que durante todo o período que vem 

trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade 

e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida 

e adicional por tempo de serviço. Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de 

março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos 

servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, 

conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base 

de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, 

até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual 

não está sendo repassado à parte Requerente. Assim, pretende o 

recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na 

modalidade vertical e adicional por tempo de serviço. Discorreu sobre as 

deduções pretendidas neste Juízo, colacionando textos de leis, além de 

entendimentos jurisprudenciais. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. 

CITAÇÃO ao ID nº 6737025. Pelo Requerido foi apresentada 

CONTESTAÇÃO ao ID nº 7978740 arguindo, preliminarmente, a prescrição 

e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

IMPUGNAÇÃO de ID nº 8695270, por meio do qual a parte Autora rechaça 

as exposições contestatórias do Requerido. É o Relatório. Decido. Diante 

dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também 

analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se 

faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado 
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da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. Feitas estas 

considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o JULGAMENTO 

ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo 

exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, mês a mês, 

com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas de 

progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam 

incorporadas em seu salário e adicional por tempo de serviço. Em sua 

peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a 

prescrição de todos os pedido fundados em situações ocorridas no 

período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data do 

ajuizamento do pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º 

do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originaram”. De se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, 

prevalece sobre a lei geral; pelo que o prazo prescricional para a 

cobrança em face da Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José 

Carneiro da Cunha, in a Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São 

Paulo, 2010, pág. 75, comenta que: “Qualquer pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. 

(...) A prescrição qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer 

tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, sendo 

conveniente reportar-se ao teor da Súmula 107 do TFR quem assim 

enuncia: “A ação de cobrança de crédito previdenciário contra a Fazenda 

Pública está sujeita a prescrição qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 

20.910/32”. Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos: “É cediço 

que nas ações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como 

devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio 

anterior da data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das 

diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 

163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). “Desta forma, 

considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas 

pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, 

pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2002, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

PRELIMINAR alegada em contestação e, por conseguinte, DECLARO 

prescrita qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos 

com mais de 05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação 

(12/04/2017 - protocolização). DO MÉRITO – DO ADICIONAL POR 

ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE Assevera a parte Requerente que a Lei 

663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 

568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados 

mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional 

por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do 

vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% 

(setenta) por cento. Entretanto, a parte Autora ressalta que vem 

recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 

91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de 

efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de 

pagamento acostados aos autos. Como mencionado alhures, a parte 

Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o 

advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, 

aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação 

orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF. Do mesmo 

modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 

01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade 

Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal 

como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que 

era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por 

cento) a cada ano de efetivo trabalho. Assim, assevera o Município de 

Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as 

despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi 

feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 

16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as 

despesas com pessoal é nulo de pleno direito. Pois bem. Nesse aspecto, 

cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese 

defendida pelo Município de Sinop: “Da análise dos mencionados 

dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a 

macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as 

alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001. De início, 

verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder 

Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo 

dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de 

servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra 

constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, 

pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência 

entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual. (...) 

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de 

Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de 

inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal 

ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige 

prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida 

no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual. 

(...) De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual 

arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”. 

(...) É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Tal ocorrência não 

evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a 

qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, 

não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter 

tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ 

ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). Destarte, sob esse 

enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de 

dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem 

decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista 

na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há 

mais de dez (10) anos. A considerar verdadeiro o argumento da ausência 

de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento 

pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 

DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 

03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 

2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da 

progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a 

partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001. Da mesma 

maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens 

decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada 

pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar 

nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Ora, é certo que a Lei 

Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três 

Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos: “Art. 18. 

Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total 

com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 

cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 

com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 

vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 

reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 

vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 
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contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. § 1º Os 

valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 

substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 

como ‘Outras Despesas de Pessoal. § 2º A despesa total com pessoal 

será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 

onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”. 

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 

despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 

da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida, a seguir discriminados: I - União: 50% (cinquenta por cento); II - 

Estados: 60% (sessenta por cento); III - Municípios: 60% (sessenta por 

cento)”. Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de 

maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos 

referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de 

decisão judicial, vejamos: “§ 1º Na verificação do atendimento dos limites 

definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - 

decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao 

da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”. Não obstante, segundo 

entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e 

Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os 

entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem 

servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à 

percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas 

Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o 

precedente do Supremo Tribunal Federal: “Servidor Público: direito à 

incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do 

Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da 

Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a 

determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o 

caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as 

despesas de pessoal do Estado”(AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. 

Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002). No mesmo sentido, caminha 

a orientação do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ATUALIZAÇÃO DE 

GRATIFICAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. 

PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da 

Constituição Federal de 1988, ao fixar limites de despesas com pessoal 

dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos 

servidores públicos de perceber vantagem já assegurada por 

lei.Precedentes . (...) 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa 

extensão, desprovido. (REsp 726.772/PB, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, 

DJe de 15/06/2009). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE TÉCNICA. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. 

CABIMENTO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. LEI 'CAMATA'. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no 

sentido de que não incidem as restrições sobre as despesas de pessoal, 

previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, quando decorrerem de 

decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 2. 

Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', 

que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os 

limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de 

fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de 

vantagem já assegurada em lei. 3. Recurso especial conhecido e 

improvido. (REsp 935.418/AM, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJe de 16/03/2009). Como ressaltou o Ministro GILSON DIPP, em voto 

proferido no Recurso em Mandado de Segurança Nº 30.428 – RO, de sua 

relatoria, “condicionar o direito da servidora - já reconhecido, reitere-se, 

pela autoridade coatora - ao "poder discricionário" da Administração 

Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple 

os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do 

gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação 

jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei”. (STJ - 

EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, 

julgado em 13/09/2011, DJe 28/09/2011). Portanto, é incabível, por 

conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de 

Sinop. Por fim, no caso dos autos, a matéria “sub judice” já é de 

conhecimento deste Juízo, de maneira que a requisição de determinadas 

diligências encontra-se superada, um exemplo são as cópias dos 

processos administrativo/legislativo que culminaram na sanção pelo Chefe 

do Executivo das Leis Municipais 568/99 e 663/2001, as quais foram 

juntadas nos autos do PROCESSO 109/2009, CÓDIGO APOLO 110200 (em 

trâmite perante este Juízo da 6ª Vara), sendo desnecessárias repetidas 

juntadas, em razão do elevado número de folhas. Nesse sentido, 

denota-se, em análise aos mencionados processos legislativos, que a Lei 

Municipal nº 663/2001 entrou em vigor na data 19/12/2001, e trouxe em 

seu próprio bojo, precisamente no artigo 10, que surtiria efeitos 

financeiros a partir de 01/01/2002. Entretanto, até o momento em que foi 

ofertada a contestação, ou seja, mais de 10 (dez) anos após o período 

indiciado para realização dos efeitos, a Administração Pública apenas 

informou que não foi realizada a previsão de dotação orçamentária para 

as despesas insculpidas pela Lei nº 663/2001. Portanto, a ausência de 

dotação orçamentária para pagamento da vantagem referente à 

progressão funcional, nos termos do artigo 17 da Lei 663/2001, 

sancionada e promulgada pelo executivo há mais de dez anos, não é 

fundamento suficiente para afastar o direito do servidor, desde que 

preenchido os requisitos, de receber sua respectiva vantagem, haja vista 

que não pode, por conta da desídia do gestor público, ser impedido de ter 

seu direito satisfeito. Do mesmo modo, não há que se falar em 

extrapolação dos limites fixados na Lei Complementar Federal 101/2000, 

pois, como já explanado alhures, a própria lei fiscal afasta do cômputo 

deste limite as despesas decorrentes de decisão judicial. Destarte, o 

Judiciário não está criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas 

tão somente determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a 

pacificar o conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra 

legem” da Administração. Ante todo o exposto, em consonância com 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se incabível a tese de inconstitucionalidade arguida. DO DIREITO 

À PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODALIDADE VERTICAL Inicialmente, a 

parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na 

base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo 

exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 

3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos 

municipais de Sinop. Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente 

tomou posse em 30/08/2002 (ID nº 6068308 - Pág. 5), entrando em 

exercício em 02/09/2002 (ID nº 6068308 - Pág. 11), no cargo de 

ZELADORA. Na data da investidura ao cargo, encontrava-se em vigência 

a Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou o direito à 

progressão funcional nos seguintes termos: “Art. 17 – Os servidores 

efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, 

exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será 

submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 

2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após 

efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o 

competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será 

encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente 

ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As linhas de progressão 

verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e 

corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (...) § 6º - São 

os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão 

funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da 

remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical 

(coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) 

(Redação alterada pela Lei nº 663/01)”. Conforme já mencionado, a 

Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme 

portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vinculo jurídico 

estabelecido com o Município de Sinop, a partir de 30/08/2002. Nessa 

perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão 

somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe 

a que pertence. Contudo, de acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os 

efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 30/08/2003, 

entretanto, pela data da distribuição ser em 12/04/2017, a Requerente tem 

direito a receber a partir do de 12/04/2012. Seguindo essa linha de 

raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, 

imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, 

conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e 

seguintes). Assim tem-se: Datas para cômputo do benefício – 

Referências; Linha Atuarial Vertical (coeficiente de gratificação por 

Antiguidade e Merecimento): “01/01/02 I - 0,02 01/01/03 II - 0,04 01/01/04 III 

- 0,06 01/01/05 IV - 0,08 01/01/06 V - 1,10 01/01/07 VI - 0,12 01/01/08 VII - 

0,14 01/01/09 VIII - 0,16 01/01/10 IX - 0,18 01/01/11 X - 0,20 01/01/12 XI - 
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0,22” (...). Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS 

LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – 

REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - 

SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA. A inexistência de 

previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais 

durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão 

orçamentária. Faz jus a progressão funcional o servidor público que 

demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no 

exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à 

concessão da progressão o fato da administração não realizar a 

avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, 

transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. 

(RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara 

Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 

12/11/2013)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO 

MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA 

- PROGRESSÃO FUNCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – 

PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS – PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS 

PREENCHIDOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NOVA FIXAÇÃO - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. I – A inconstitucionalidade legislativa só pode ser 

declarada se houver irregularidade formal ou material. A mera inexistência 

de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a 

Lei Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 162383/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015)”. “REEXAME NECESSÁRIO DA 

SENTENÇA – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – 

ADMINISTRATIVO – I) DO APELO DO MUNICÍPIO - DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO 

IMPROVIDO – II) DO APELO DA SERVIDORA - PROGRESSÃO FUNCIONAL 

– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS 

– PREVISÃO LEGAL - REQUISITOS PREENCHIDOS – HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS – VALOR EQUITATIVO - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. I – A 

inconstitucionalidade legislativa só pode ser declarada se houver 

irregularidade formal ou material. A mera inexistência de previsão 

orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei 

Municipal. II - Nos termos da legislação local, não havendo processo de 

avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço. III 

- A Lei Municipal nº. 568/99, alterada em parte pela Lei nº 663/01, que 

dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores Público do Município de 

Sinop, estabelece os requisitos para concessão da progressão funcional 

vertical, nos termos do art. 17. Configurado os requisitos legais, a 

promoção do servidor deve ser assegurada. IV – Em se tratando de 

condenação imposta à Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais 

advocatícios devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, 

observados os balizadores elencados pelo art. 20, §3º, do CPC. Fixação 

de quantia certa. (Apelação / Reexame Necessário 155557/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 12/03/2015)”. Sendo assim, a vigência da 

norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, 

ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e 

merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01/01/2002. 

Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado 

a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em 

seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, 

compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99). Em casos 

semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em 

diversos feitos, no seguinte sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS 

NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR 

PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – 

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA 

LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO 

DESPROVIDA. A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não 

macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera 

ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava 

condicionada à respectiva previsão orçamentária. Faz jus a progressão 

funcional o servidor público que demonstra durante o processo que 

cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os 

requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da 

administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, 

não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da 

administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim 

Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da 

publicação no DJE 12/11/2013)”. No mesmo sentido os seguintes 

precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 

12047/2013). Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. 

DOS REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Compulsando os autos, 

verifica-se que o autor, servidor público concursado, pleiteia pelo décimo 

terceiro salário em sua integralidade, eis que, não recebeu “auxílio 

alimentação no 13º salário de 2016”. Não há dúvidas que o servidor 

público possui direito em perceber o décimo terceiro salário, haja vista a 

previsão constitucional: “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e 

rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: VIII - 

décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria”. Além do mais, é um dos direitos elencados pela lei 

complementar nº 093 de 23 de junho de 2003. “Art. 62 Ficam 

estabelecidos os seguintes direitos e concessões ao servidor: § 1º São 

Direitos Especiais do servidor: I - décima terceira remuneração (...)”. O 

ajuste pode ser expresso ou tácito (as gratificações habituais 

consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário, 

conforme Súmula n. 207 do STF). “SÚMULA 207. As gratificações 

habituais, inclusive a de Natal, consideram-se tacitamente 

convencionadas, integrando o salário”. Acrescenta ainda que, na base de 

cálculo do décimo terceiro é inclusa a remuneração integral do servidor, 

bem como vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eis o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

UNIMONTES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ADEQUAÇÃO. BASE DE 

CÁLCULO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. 

INCLUSÃO DA GIEFS. POSSIBILIDADE. 1. A base de cálculo do décimo 

terceiro salário deve considerar a remuneração integral do servidor, isto é, 

o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em Lei. 2. O cálculo da gratificação natalina 

deve considerar a GIEFS, conforme entendimento firmado pela 1ª Câmara 

de Uniformização de Jurisprudência Cível no julgamento do processo 

1.0024.10.090327-7/002” (TJMG; APCV 1.0433.14.014391-1/001; Rel. Des. 

Carlos Roberto de Faria; Julg. 09/03/2017; DJEMG 27/03/2017). Ora, o que 

se pleiteia, nesta demanda, são direitos constitucionais garantidos ao 

servidor e reiterados por lei complementar, que discorrem sobre o seu 

estatuto. Logo, o Servidor Público faz jus ao recebimento do décimo 

terceiro salário integral, eis que trata-se de direito assegurado pela 

Constituição Federal e Lei Complementar. “Ex positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) 

RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL 

VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores 

serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei 

nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas 

respectivas a partir de ABRIL de 2012 até a data do devido cálculo em 

fase de liquidação de sentença, bem como, o décimo terceiro em 

integralidade; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga 
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até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a 

incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – 

TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao 

consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015. 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS A parte Requerente decaiu minimamente do 

pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por 

inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido: HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO 

PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o 

embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve 

arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO 

ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - 

CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO 

DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A 

ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por 

estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da 

execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil 

se não restou caracterizado a má-fé do exequente, nos termos do 

disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, 

Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto). Todavia, dispõe o art. 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela 

qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS 

PROCESSUAIS. DOS HONORÁRIOS Assim, DEIXO de CONDENAR, por ora, 

ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a 

ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser 

apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos , §2º, § 

3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não 

havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da 

inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da 

condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos 

termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.
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RAQUEL SOARES DOS REIS MARIANO (AUTOR(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003857-19.2017.8.11.0015 AUTOR: 

RAQUEL SOARES DOS REIS MARIANO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem 

produzir, especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, 

APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; II – Decorridos os 

prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000620-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

DARCI PERON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000620-74.2017.8.11.0015 AUTOR: 

DARCI PERON RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por DARCI PERON, em 

desfavor do ESTADO DO MATO GROSSO, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, 

conforme termo de posse datado de 07/03/1994 para o cargo de 

Professor Auxiliar Nível I. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. DESPACHO ao ID nº 

4680728 determina a intimação da parte Autora para que, a título de 

EMENDA da INICIAL, apresente DOCUMENTOS ATUAIS e ORIGINAIS da 

DECLARAÇÃO de HIPOSSUFICIÊNCIA, PROCURAÇÃO e COMPROVANTE 

DE ENDEREÇO. Pelo ESTADO DE MATO GROSSO foi apresentada 

CONTESTAÇÃO A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO rechaçando as 

exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus pedidos 

iniciais. É o Relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não carece de 

dilação probatória, eis que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente 

DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de 

forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, 

se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta sua 

Ilegitimidade numa demanda ordinária, eis que a UNEMAT é uma entidade 

autárquica e dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e 

administrativa. Conforme o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça, 

mesmo sendo a Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, 

Fundação Pública com personalidade jurídica própria, com autonomia de 

gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para 

responder à ação, porquanto é o responsável principal pela receita da 

Instituição, bem como o ordenador da despesa com pessoal desta. Neste 

sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO em casos análogos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA -AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL- URV 

–PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA – PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO: SERVIDOR 

VINCULADO À UNEMAT - REJEITADA. MÉRITO: DEFASAGEM SALARIAL - 
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CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA 

APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O 

JULGADO – ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA 

RETIFICADA - IPCA-E - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.Quando há o reconhecimento de 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. 2. "[...] 

Mesmo sendo a Universidade do Estado de Mato Grosso-UNEMAT, 

fundação pública com personalidade jurídica própria, com autonomia de 

gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para 

responder à ação, porquanto é o responsável principal pela receita da 

instituição, bem como o ordenador da despesa com pessoal desta. 

(Apelação / Remessa 46671/2017, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2017, Publicado em 

21/06/2017)” 3.Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 4. Não sendo 

líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios 

somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, 

§4º, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Em relação a correção 

monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, 

deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, conforme entendimento 

exarado no Tema 810/STF. 6. Recurso parcialmente provido. 7.Sentença 

parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 103183/2017, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 

19/04/2018). No Mesmo Sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

– SERVIDOR VINCULADO À UNEMAT – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA 

TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO, 

EM PARTE, PROVIDO. Não obstante a Universidade do Estado de Mato 

Grosso-UNEMAT, fundação pública com personalidade jurídica própria, 

com autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem 

legitimidade para responder à ação, porquanto é o responsável principal 

pela receita da instituição, bem como o ordenador da despesa com 

pessoal desta. Quando há o reconhecimento de diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura (Súmula 85 do STJ), por ser relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento poderá ser contatado se é devido 

ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória, dada a 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV, além do respectivo índice 

aplicável. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS 

DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 

REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 

30/06/2009 – APÓS, TR – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA POUPANÇA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADO NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em que se busca o 

reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, porque a 

relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês 

(STJ, Súmula 85). O valor da alegada diferença remuneratória é somente 

devida ao servidor público, quando, na liquidação da sentença, for 

constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e do 

respectivo índice. O término da incorporação do índice obtido em cada 

caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público 

(STF, RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 

26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014). 

Em relação ao regime de atualização monetária, incidente sobre as 

condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 

de junho de 2009, e, após, aplicam-se os índices oficiais de remuneração 

básica da caderneta de poupança. Os juros moratórios que devem ser 

fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09. 

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, 

o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os 

honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos 

termos previstos no art. 85, § 4º, II, do CPC. (Apelação / Remessa 

Necessária 112569/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 

25/01/2018). Logo, REJEITO a PRELIMINAR hasteada. PRELIMINAR - DA 

PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna pelo direito à recomposição da 

diferença da conversão equivocada do cruzeiro real para URV, 

consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida 

em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Em sua peça contestatória, o Estado 

de Mato Grosso alegou, “preliminarmente”, a prescrição “pelo simples fato 

de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal de cinco anos”, a 

contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito. Acerca do 

instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As 

dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo 

e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou 

Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos 

contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De se ver que o 

Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral, 

pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da Fazenda 

Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a Fazenda 

Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, comenta que: 

“Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública está sujeita a 

um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição qüinqüenal, não 

custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em 

face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao teor da 

Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de crédito 

previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1994, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 
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05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (12/04/2016- 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por DARCI PERON em desfavor do ESTADO DO 

MATO GROSSO, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste 

de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da 

moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração 

devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser 

apurado em liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 

8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO 

ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a 

UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a 

CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos 

em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores 

das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções 

de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são 

convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que 

determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o 

seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro 

e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros 

reais do equivalente em URV do último dia desses meses, 

respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente 

da data do pagamento; II - extraindo-se a média aritmética dos valores 

resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono especial a que se refere a 

Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em 

cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de 

que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não 

poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores 

aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 

1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso 

XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II 

aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente 

identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e 

que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - 

As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à 

produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de 

apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus 

valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no 

valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste artigo 

aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, 

qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os servidores 

cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos 

em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 7º - 

Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de 

vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas 

em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes da 

Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 
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Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação 17/01/2017; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por 

ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 

Civil/2015. ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS 

por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT 

que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a 

União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, 

nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com 

relação aos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que 

“se é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 
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condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004968-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

MARIA DA GRACA DA COSTA PIRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004968-38.2017.8.11.0015 AUTOR: 

MARIA DA GRACA DA COSTA PIRES RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. I - DEIXO DE APRECIAR, as CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO de ID 

nº 9443785, por ser estranha ao momento processual e aos Autos. II – 

Sendo assim, visando conferir PROSSEGUIMENTO ao FEITO, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE para, querendo, MANIFESTAR-SE 

quanto a CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias; III – Decorrido o 

prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004479-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISMAEL DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA DE TAL (RÉU)

JOÃO DE TAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004479-64.2018.8.11.0015 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE SINOP RÉU: JOÃO DE TAL, MARIA DE TAL 

Vistos etc. I - JUNTEM-SE as INFORMAÇÕES prestadas ao TJMT, nesta 

data; II – Consigne-se que as INFORMAÇÕES foram enviadas via MALOTE 

DIGITAL conforme COMPROVANTE em ANEXO; III – Oportunamente, 

concluso. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008793-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA STELA DA SILVA HERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008793-53.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA STELA DA SILVA 

HERNANDES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ESPECÍFICA proposta por MARIA STELA DA SILVA HERNANDES, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico 

do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora ”é 

pessoa idosa, contando com 63 (sessenta e três) anos de idade, se 

encontra extremamente debilitada e sofrendo dores terríveis por conta de 

uma LITÍASE RENAL que a acometeu no ano de 2009, sendo que de lá 

para cá seu quadro clínico agravou-se de forma considerável. A Autora 

sofre desde então com infecções recorrentes. Diante da atual situação da 

paciente, se faz necessário, com urgência, a liberação do procedimento 

cirúrgico para EXCLUSÃO DO RIM DIREITO”. (sic) Postula pela concessão 

da TUTELA ANTECIPADA a fim de determinar ao “Estado de Mato Grosso e 

ao Município de Sinop/MT, pelos representantes de suas respectivas 

Secretarias de Saúde que seja providenciado o tratamento adequado ao 

paciente qual seja, CIRURGIA DE EXCLUSÃO DO RIM DIREITO, sob pena de 

multa diária não inferior a R$ 10.000,00 (Dez mil reais), para a hipótese de 

descumprimento dos pedidos deferido em sede de liminar, bem como em 

caso de descumprimento, seja realizado o bloqueio de verbas públicas 

para o custeio da cirurgia”. (sic) CARREOU DOCUMENTOS. É o Relatório. 

Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela 

acostados, este Juízo entende estarem PRESENTES os REQUISITOS 

ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA LIMINAR pleiteada. “In casu”, 

a pretensão autoral MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO, eis que foram 

preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA ANTECIPADA, quais 

sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, especialmente em 

razão da SOLICITAÇÃO MÉDICA acostada ao ID. Num. 15162641 - Pág. 1. 

Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito 

esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos componentes 

da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, independentemente de 

óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, 

capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, 

para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade da pessoa 

humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem como o 

JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o 

comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do paciente 

que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves 

sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. Neste 

sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA 

EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA 

PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 
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com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento!” Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que disponibilizem à parte Requerente, o procedimento de que 

necessita, qual seja “CIRURGIA DE EXCLUSÃO DO RIM DIREITO” conforme 

LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 15162641 - Pág. 1, sob pena de 

bloqueio judicial. Para tanto, NOTIFIQUE-SE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE 

SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E 

AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o 

DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO 

CUMPRIMENTO desta decisão. INDEFIRO a imposição de MULTA DIÁRIA, 

eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se materializa em 

face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como também toda a 

sociedade, que teria de suportar o ônus deste “decisum”. Assim, tem-se 

que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, em caso de 

DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS EFICAZ e 

MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado ao ID. Num. 15162641 - Pág. 1. Com a 

contestação, vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do 

prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, 

nos termos do art. 98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o 

presente “decisum” como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 45745 Nr: 11269-72.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR HELIO MICHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASTOR RHEINHEIMER - 

OAB:2756/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA MUNICIPAL, na qual denota-se, pelo postulado retro da parte 

Exeqüente, a informação de que a parte Executada quitou a dívida 

exeqüenda, conforme documentos acostados aos autos.

É o Relatório. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a dívida 

fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos.

 “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015.

 CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição. Havendo penhora, 

PROCEDA-SE com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, 

bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

 INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, após, 

arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173479 Nr: 8687-21.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA MOMOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 154-180 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 146-152 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173482 Nr: 8690-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO BORGES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 102-108 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 88-93 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 95, 

a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 232817 Nr: 7351-74.2015.811.0015

 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: MIRIANE DA VEIGA BESSANI STEFANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA 19ª CIRETRAN DE SINOP-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT, WILSON CLAUDIO DA SILVA - OAB:23812/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, expeço intimação ao autor para que se manifeste no 

prazo de dez, nos presentes autos, sobre o prosseguimento do feito, 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 150611 Nr: 11733-86.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PARRON RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, LEONARDO PAULI GONÇALVES - OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:, MIGUEL 

TAVARES MARTUCCI - OAB:9672 A - MT

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 231 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls. 229-230 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 264790 Nr: 6411-75.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERVAN DE MELO SILVA, PETRUS DOMINGOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da(s) contestação(ões) 

protocolada(s) e juntada(s) tempestivamente às fls. 64 E 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 91962 Nr: 9285-48.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, decorreu o prazo para impugnação ao cumprimento de 

sentença, sem que a executada se manifestasse nos autos, embora 

devidamente intimada conforme fls., razão pela qual encaminho os 

presentes autos ao setor de expedição de documentos para intimação do 

autor, para que apresente cálculo atualizado, cpf, e dados bancários, para 

expedição de ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 220219 Nr: 18482-80.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARENGONI 

(ASSESSORA JURÍDICA MUNICIPAL) - OAB:14.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 92-95 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 86-87 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 88, 

a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 231920 Nr: 6813-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

 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.: 109683 Nr: 2049-74.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SOARES MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 228-229 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 209-210 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

231, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 113512 Nr: 5988-62.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 161-176 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 153-154 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 65690 Nr: 5346-31.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA/MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:MT-11.047, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, 

GUEIBI LEAL PERONDI - OAB:13540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 196 apresentados pelo Exequente 

por meio do PETITÓRIO de fls. 194-195 e DETERMINO o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 
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contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 175403 Nr: 10996-15.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSÉ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 84-86 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 82-83 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 94790 Nr: 1807-52.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIVA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 261-269 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 247-253 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

254, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60867 Nr: 594-16.2005.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - PROCESSO EM ORDEM;

 II - AGUARDE-SE a MANIFESTAÇÃO no PROCESSO EM APENSO.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 85567 Nr: 2999-54.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUI CARLOS DIOLINDO DE 

FARIAS - OAB:4962-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 297 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 296 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

303, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180394 Nr: 1221-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA CAROLINA ROSSI DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 199-204 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 197-198 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 
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do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 197, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 167512 Nr: 2385-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 181-192 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 176-177 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 113506 Nr: 5991-17.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARIA BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

I - PROCESSO EM ORDEM;

 II - AGUARDE-SE a MANIFESTAÇÃO no PROCESSO EM APENSO.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 228378 Nr: 4647-88.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCINA ALAIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 150-152 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 148-149 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 149, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 88628 Nr: 6086-18.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVELINO SAUSEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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.: 177149 Nr: 12932-75.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIA DE PAIVA ROZA BEZERRA

 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
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 187-190 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 185-186 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 186, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 62457 Nr: 2190-35.2005.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - PROCESSO EM ORDEM;

 II - AGUARDE-SE a MANIFESTAÇÃO no PROCESSO EM APENSO.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230115 Nr: 5644-71.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORI SULZBACHER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 119-121 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 117-118 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 118, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188208 Nr: 9513-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DALLABRIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 178-180 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 176-177 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 177, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 60866 Nr: 593-31.2005.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALINO SEVERO SILVEIRA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 241-242 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 236-237 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

238-239, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 192163 Nr: 13816-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA CRISTINA DA SILVA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 187-189 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 184-186 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 185, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 102303 Nr: 9322-41.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI CARLOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS MELGAREJO 

DE VARGAS - OAB:7429/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 206-207 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 205 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 103192 Nr: 10180-72.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FERREIRA DA SILVA 

- OAB:6.813/MT

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 160-185 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 158-159 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179779 Nr: 570-07.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL LIMA VERAS MAZOCCO

 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 - 
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OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 195-199 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 193-194 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 194, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 223427 Nr: 1719-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 57-59 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 55-56 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 232741 Nr: 7295-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO SAUSEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO -PROCURADOR FEDERAL - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 60-66 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 55-57 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 59, 

a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 106791 Nr: 13533-23.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR HELIO MICHEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WOLFGANG LEO ARRUDA 

HERZOG - OAB:MT 6109

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA G. M.R. FONSECA S. 

CONTINI - OAB:12.993, ESTEVAN M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 13.894

 Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pela FAZENDA 

PÚBLICA, na qual denota-se, pelo postulado retro da parte Exeqüente, a 

informação de que a parte Executada quitou a dívida exeqüenda, 

conforme documentos acostados aos autos.

 É o Breve Relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Executada quitou a dívida 

fiscal “sub judice”, conforme documentos acostados aos autos.

"Ex positis", JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com espeque no artigo 794, inc. I, do CPC.

 CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, anote-se a margem da distribuição.

Havendo penhora, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, 

expedindo-se o necessário, bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS.

 INTIME-SE as partes e, com o trânsito em julgado, certifique-se, após, 

arquive-se os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, 

independente do recolhimento das custas na forma acima determinada, 

porém, observando a anotação do valor devido a margem da distribuição 

no caso de não pagamento.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180276 Nr: 1099-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANE MICHELON DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 190-194 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 188-189 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 189, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 175416 Nr: 11009-14.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO BORGES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

I - PROCESSO EM ORDEM;

 II - AGUARDE-SE a MANIFESTAÇÃO no PROCESSO EM APENSO.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230160 Nr: 5689-75.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA VERIDIANA VIEIRA DA SILVA GEUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 127-129 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 125-126 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 126, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181087 Nr: 1972-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRENE RODRIGUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 164-167 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 162-163 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 163, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274520 Nr: 12796-39.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALBERTO BRIOSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc. I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 108-110 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 106-107 e DETERMINO o 

quanto segue:a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do 

Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE 

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, 

DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a 

OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à 

INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte Exequente o PERCENTUAL 

apresentado às fls. 107, sob pena de incidir na pena de litigância de 

má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos 

termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015. Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015.III – Por fim, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de 

HONORÁRIOS de fls. 112, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS 

sejam PAGOS DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da 

QUANTIA a ser RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido 

instrumento, PREVIAMENTE à EXPEDIÇÃO do MANDADO de 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94). Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, 

na ocasião da apresentação dos CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES 

alhures, INDICAR os VALORES. IV - Oportunamente, CONCLUSO. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 179426 Nr: 191-66.2013.811.0015

 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: NEUSA QUITERIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 188-192 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 186-187 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CF/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da 

parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no 

prazo de 30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da 

parte Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 187, sob pena de 

incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 

por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015.

 Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à 

parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação 

às custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em 

perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da 

CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 185697 Nr: 6847-39.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE SOUZA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

DE SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 141-154 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 135-136 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 62131 Nr: 1847-39.2005.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZA PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 280-290 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 272-273 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

274, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 
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RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 175420 Nr: 11013-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

I - PROCESSO EM ORDEM;

 II - AGUARDE-SE a MANIFESTAÇÃO no PROCESSO EM APENSO.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 239501 Nr: 11750-49.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANDESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Vistos etc.

 I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 96-97 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 94-95 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 158039 Nr: 5199-92.2011.811.0015

 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: ANA TONINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 112-121 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 104-105 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

106, a fim de que os HONORÁRIOS CONTRATUAIS sejam PAGOS 

DIRETAMENTE ao douto ADVOGADO, por DEDUÇÃO da QUANTIA a ser 

RECEBIDA pelo CONSTITUINTE, eis que JUNTADO, referido instrumento, 

P R E V I A M E N T E  à  E X P E D I Ç Ã O  d o  M A N D A D O  d e 

LEVANTAMENTO/PRECATÓRIO, nos termos do art. 22, parágrafo 4º, do 

ESTATUTO da OAB (Lei nº 8.906/94).

 Para tanto, DEVERÁ o CAUSÍDICO, na ocasião da apresentação dos 

CÁLCULOS conforme DELIBERAÇÕES alhures, INDICAR os VALORES.

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 234436 Nr: 8375-40.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TONINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 

14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos etc.

I - PROCESSO EM ORDEM;

 II - AGUARDE-SE a MANIFESTAÇÃO no PROCESSO EM APENSO.

 Às providências. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009060-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

LUIZ VIAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009060-25.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUIZ VIAN RÉU: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA proposta por LUIZ VIAN, em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do 

Estado, e MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico 

do Município ou pela Prefeita Municipal. Aduz a inicial que o Requerente “é 

idoso já com 64 anos de idade e acometido de grave patologia DOENÇA 

ARTERIAL CORONARIANA GRAVE COM TRONCO COM LESÃO DE 95% E 

CORONÁRIA DIREITA OCLUÍDA e ainda encontra-se internado na UPA DE 

SINOP REGULADO, aguardando vaga em leito de UTI no Hospital Santo 

Antônio, com grande risco de morte por necessitar URGENTE DE 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA, 

conforme solicitado pelo Dr. Álan Vinícius Gamero Osti, (pedido em anexo) 

(...) necessita com urgência da realização de CIRURGIA DE 

REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA, por complicações presentes em 

cateterismo cardíaco, o qual o Autor no dia de hoje 12/09/2018, após início 

do procedimento sequer conseguiu concluir o exame, devido a gravidade 

de seu quadro, sendo removido as presas para UPA, e encontra-se 

internado na UPA Regulado aguardando vaga em leito de UTI no Hospital 
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Santo Antônio”. (sic) Postula pela CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA 

“determinando as Requeridas arcarem imediatamente, com todas as 

etapas da CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA (cirurgia de 

peito aberto) destinada a melhora do mesmo, bem como que sejam 

custeadas por estas, TODAS AS FASES SUBSEQUENTES OU 

CONSEQUENTES, a cirurgia, sem necessidade de quaisquer adiamentos, 

pois que, segundo constatado por Médica especialista, este é o único, o 

necessário e o imediato tratamento eficaz, sob pena de arcar com multa 

diária a ser arbitrada por este douto juízo em favor do Requerente”. (sic) 

CARREOU DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO 

INICIAL e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE PARCIAL 

ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da 

TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de 

dano”, especialmente em razão do LAUDO e DECLARAÇÃO MÉDICA 

acostado ao ID. Num. 15303187 – Pág. 2 a 4. Ademais, o RELEVANTE 

FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do preceito esculpido no art. 196 da 

Constituição Federal, que impõe aos componentes da República Federativa 

do Brasil (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o dever de prestar, 

SOLIDARIAMENTE, independentemente de óbices burocráticos, o 

tratamento mais adequado e eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos 

enfermos a maior dignidade e o menor sofrimento, para fins de se tornar 

efetivo o postulado da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 

1º, III, da Constituição Federal, bem como o JUSTIFICADO RECEIO de 

INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis que o comando judicial é de 

natureza essencial à garantia da saúde do paciente que, diante da 

situação noticiada, poderá sofrer risco de morte ou graves sequelas se a 

ordem for apenas concedida em decisão final. Neste sentido, os seguintes 

precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA 

AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM DO MUNICÍPIO. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE 

VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO 

DE DEFESA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO 

CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO 

ESPECIAL. 1. Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do 

tratamento prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a 

sentença do juízo de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento 

de cirurgia emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem 

julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico! O idoso tem prioridade e urgência no 

atendimento. Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. Cumpre ressaltar, por fim, que o 

direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, 

prevalece sobre as demais normas administrativas do Poder Executivo, 

não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que restrinja 

seus direitos fundamentais à vida e à dignidade. Ou seja, no que tange à 

responsabilidade do Poder Público referente à prestação da saúde, esta, 

abrange aos três entes federados. Sob a égide da Constituição Federal de 

1988 a responsabilidade da prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE 

aos Municípios, Estados e União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou 

mesmo Juízo, definir qual ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex 

positis”, DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, que providenciem à parte Requerente o procedimento de que 

necessita, qual seja, “CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA, 

bem como, TODAS AS FASES SUBSEQUENTES OU CONSEQUENTES”, 

conforme LAUDO e DECLARAÇÃO MÉDICA acostados aos IDs. Num. 

15303187 – Pág. 2 a 4, devendo, para tanto, serem NOTIFICADOS o 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE 

REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, 

para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. INDEFIRO a imposição de 

MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se 

materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como 

também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus deste “decisum”. 

Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, 

em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS 

EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 

imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 
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Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, 

inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a 

CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pelo Prefeito Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

conforme LAUDO e DECLARAÇÃO MÉDICA acostados aos IDs. Num. 

15303187 – Pág. 2 a 4. Com a contestação, vista à parte Requerente para 

MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC/2015. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Intimem-se. CUMPRA-SE COM 

URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” como MANDADO e CARTA 

PRECATÓRIA, caso necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007708-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

IRINEU ANTONIO LAVEZZO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007708-32.2018.8.11.0015 AUTOR(A): IRINEU ANTONIO LAVEZZO 

RÉU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que até o momento não foi CUMPRIDA pelo 

REQUERIDO o COMANDO JUDICIAL, a qual determinou que disponibilizasse 

à parte Requerente a “ANGIOPLASTIA, internação e todo o tratamento 

médico necessário”. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e, 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela NÃO 

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA 

do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado no ID. Num. 

15088922, devendo ser efetivado no valor do ORÇAMENTO pelos 

PRESTADORES LACIC (ID. Num. 15093834) e COMPLEXO HOSPITALAR DE 

CUIABÁ (ID. Num. 15093767). Em razão da EXCEPCIONALIDADE e 

URGÊNCIA do caso em apreço, a presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, 

a fim de resguardar bem maior do jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – 

Dada a urgência do caso, INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a LACIC (ID. Num. 

15093834) e o COMPLEXO HOSPITALAR DE CUIABÁ (ID. Num. 15093767), 

para que REALIZE a CIRURGIA DE “ANGIOPLASTIA, internação e todo o 

tratamento médico necessário” vindicado pelo(a) Autor(a), e informe, no 

prazo mais exíguo possível nos autos, o número da conta para 

transferência da quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 38.418,80 (trinta e 

oito mil quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos) + R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) = R$ 53.418,80 (cinquenta e três mil quatrocentos e 

dezoito reais e oitenta centavos) o que, desde já, fica autorizado a ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. Cobra relevo CONSIGNAR 

que, no que tange a eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em 

LEITO SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos EXCEPECIONAIS e 

JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO PORMENORIZADO, as 

internações serão aceitas em APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO 

PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o APORTE da NOTA 

FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 

10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009060-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

LUIZ VIAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009060-25.2018.8.11.0015 AUTOR(A): LUIZ VIAN RÉU: SECRETARIA 

DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! I – Compulsando os 

autos, verifico que até o momento não foi CUMPRIDA pelos REQUERIDOS o 

COMANDO JUDICIAL, a qual determinou que disponibilizassem à parte 

Requerente o procedimento de “REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA”. II – 

Assim, para que não haja maiores dissabores e, sobretudo risco de se 

agravar a saúde da parte Autora pela NÃO REALIZAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE 

MATO GROSSO, conforme pleiteado no ID. Num. 15317670, devendo ser 

efetivado no valor do único orçamento apresentado (Id. Num. 15317672), 

qual seja, o apresentado pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e DR. RODRIGO MARTINS ALVES. 

ESCLAREÇO que, embora seja a prática deste Juízo SOLICITAR no mínimo 

03 (três) ORÇAMENTOS, para que possa escolher aquele que apresentar 

o MENOR VALOR, no caso dos autos, VERIFICA-SE que o ÚNICO 

prestador que realiza o procedimento de “REVASCULARIZAÇÃO 

MIOCÁRDICA” neste Município é o indicado no item anterior, portanto, em 

razão da EXCEPCIONALIDADE e URGÊNCIA do caso em apreço, a 

presente MEDIDA é a que ora se IMPÕE, a fim de resguardar bem maior do 

jurisdicionado, qual seja, sua vida! III – Dada a urgência do caso, 

INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE a FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP - HOSPITAL SANTO ANTÔNIO e o DR. RODRIGO MARTINS ALVES 

(Id. Num. 15317672), para que REALIZE a “REVASCULARIZAÇÃO 

MIOCÁRDICA” vindicado pela parte Autora, e informe, no prazo mais 

exíguo possível nos autos, o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 186.880,50 (cento e oitenta e seis mil 

oitocentos e oitenta reais e cinquenta centavos) o que, desde já, fica 

autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008949-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS MOLINARI ARAUJO (ADVOGADO(A))

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DARCY ALOIZIO WROBEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008949-41.2018.8.11.0015 AUTOR(A): DARCY ALOIZIO WROBEL RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por DARCY ALOIZIO WROBEL, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do Município ou pela 

Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que o Requerente “foi submetido ao 

procedimento cirúrgico vascular na data de 11/08/2018, devido DIABETES 

MELLITUS com complicações da circulação periféricas, que apresentou 

ulceração em pé direito. Ocorre, que após a cirurgia, mesmo o requerente 

estando sob acompanhamento médico e realizando curativos diários, 

houve complicações em seu pé direito. O médico que acompanha o 

requerente solicitou que o mesmo realiza-se curativo com CÂMARA 

HIPERBÁRICA, sendo esse o procedimento capaz de salvar o membro que 

apresenta ulcerações”. (sic). Postula pela concessão da TUTELA 

ANTECIPADA, para “que as Requeridas tomem providências para que seja 

realizado o procedimento de OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA no 

requerente, no prazo de 24 horas, bem como todos e quaisquer 

procedimentos necessários para a reparação e manutenção da saúde do 

requerente, tais como realizações de avaliações médicas, exames, 

remédios etc, com fixação de dia/multa, no valor de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) em favor do requerente”. (sic) COLACIONOU aos 

autos DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL 

e dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE PARCIAL 

ACOLHIMENTO, eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da 

TUTELA ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de 

dano”, especialmente em razão do LAUDO MÉDICO acostado em Id. 

15231110 e da SITUAÇÃO FÁTICA demonstrada em Id. Num. 15231074 – 

Pág. 4. Ademais, o RELEVANTE FUNDAMENTO da DEMANDA decorre do 

preceito esculpido no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos 

componentes da República Federativa do Brasil (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) o dever de prestar, SOLIDARIAMENTE, 

independentemente de óbices burocráticos, o tratamento mais adequado e 

eficaz aos cidadãos, capaz de ofertar aos enfermos a maior dignidade e o 

menor sofrimento, para fins de se tornar efetivo o postulado da dignidade 

da pessoa humana, consagrado no art. 1º, III, da Constituição Federal, bem 

como o JUSTIFICADO RECEIO de INEFICÁCIA do PROVIMENTO FINAL, eis 

que o comando judicial é de natureza essencial à garantia da saúde do 

paciente que, diante da situação noticiada, poderá sofrer risco de morte 

ou graves sequelas se a ordem for apenas concedida em decisão final. 

Neste sentido, os seguintes precedentes do SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. 

CIRURGIA EMERGENCIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. 

SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE VALORAÇÃO DO 

CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

7/STJ. ARTS. 15 E 16 DA LC 101/2000. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO RECURSO ESPECIAL. 1. 

Hipótese em que o tribunal a quo reconheceu a urgência do tratamento 

prescrito e a hipossuficiência do agravado, mantendo a sentença do juízo 

de 1º grau que condenou o agravante ao fornecimento de cirurgia 

emergencial indicada na inicial. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 

do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi 

apresentada. Ademais, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. O 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. SUS é de responsabilidade 

solidária da união, estados-membros e municípios, de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ. 4. 

(...) (STJ; AgRg-AREsp 413.860; Proc. 2013/0351088-3; MG; Segunda 

Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 06/03/2014). PROCESSUAL CIVIL. 

TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97. 1. A tutela antecipada pressupõe direito 

evidente (líquido e certo) ou direito em estado de periclitação. É líquido e 

certo o direito quando em consonância com a jurisprudência predominante 

do STJ, o guardião da legislação infraconstitucional. 2. (...).3. (...). 4. A 

tutela antecipada contra o Estado é admissível quando em jogo direitos 

fundamentais como o de prestar saúde a toda a coletividade. Proteção 

imediata do direito instrumental à consecução do direito-fim e dever do 

Estado. 5. Tutela antecipatória deferida em favor de Hospitais, que lidam 

com a prestação de serviços à comunidade carente, visa a preservação 

do direito personalíssimo à saúde. Inaplicação do art. 1º, da Lei n.º 

9.494/97.(...) 12. Recurso especial conhecido, porém, desprovido. (STJ – 

Superior Tribunal de Justiça Processo: REsp 450700 / SC RECURSO 

ESPECIAL2002/0087008-6 Relator: Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão 

Julgador: T1 – Primeira Turma Data do Julgamento: 18/03/2003 Data da 

Publicação/Fonte: DJ 07.04.2003 p. 241RSTJ vol. 176 p. 192). Cumpre 

ressaltar, por fim, que o direito à saúde, esculpido nos artigos 196 e 198 

da Constituição Federal, prevalece sobre as demais normas 

administrativas do Poder Executivo, não sendo oponível ao cidadão 

qualquer regulamentação que restrinja seus direitos fundamentais à vida e 

à dignidade. Ou seja, no que tange à responsabilidade do Poder Público 

referente à prestação da saúde, esta, abrange aos três entes federados. 

Sob a égide da Constituição Federal de 1988 a responsabilidade da 

prestação de saúde recai SOLIDARIAMENTE aos Municípios, Estados e 

União. Não cabendo, portanto, a nenhuma lei, ou mesmo Juízo, definir qual 

ente terá o dever de prestação à saúde. “Ex positis”, DEFIRO 

PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao 

ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP/MT, que 

providenciem o procedimento de que a parte AUTORA necessita, qual 

seja, “OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA”, conforme LAUDO MÉDICO 

acostado em Id. Num. 15231110, bem como, sejam fornecidos outros 

procedimentos que sejam necessários “TAIS COMO REALIZAÇÕES DE 

AVALIAÇÕES MÉDICAS, EXAMES, REMÉDIOS ETC”, DESDE QUE reste 

COMPROVADA a necessidade de demais procedimentos NOS AUTOS, por 

meio de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. NOTIFIQUEM-SE o SECRETÁRIO 

ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, 

CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

SAÚDE e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o 

DEVIDO CUMPRIMENTO desta decisão. INDEFIRO o PEDIDO de aplicação 

de MULTA DIÁRIA, eis que a cobrança de “astreintes”, no caso em tela, se 

materializa em face do Ente Estatal, atingindo não só o erário, como 

também toda a sociedade, que teria de suportar o ônus desta “decisum”. 

Assim, tem-se que o BLOQUEIO JUDICIAL de VALORES via BACEN JUD, 

em caso de DESCUMPRIMENTO de DECISÕES JUDICIAIS, é o meio MAIS 

EFICAZ e MENOS GRAVOSO para a própria sociedade, bem como para a 

CONSECUÇÃO do TRATAMENTO pleiteado. Eis o ENTENDIMENTO 

JURISPRUDENCIAL do E. TJ/MT: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - 

"ENTER FIBER PRODIET" - HIPOSUFICIÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AFRONTA O 

PRINCÍPIO FEDERATIVO - ARTIGOS 1º E 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 

NECESSIDADE DE OITIVA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO EM 

LIMINARES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ARTIGO 2º DA LEI Nº 8437/1992 - 

RESERVA DO POSSÍVEL E A IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO 

PODER JUDICIÁRIO NO ORÇAMENTO PÚBLICO - PACIENTE COM 

DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA INTESTINAL MICRO-INVASIVA 

CARACTERIZADA POR PÓLIPOS - SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL ASSEGURADO A TODOS OS CIDADÃOS - SUBSTITUIÇÃO 

DAS ASTREINTES PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON LINE - MAIOR 

PODER DE COERÇÃO - EFICÁCIA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 

A saúde é um direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos 

e corolário indissociável do direito à vida, cuja proteção deve prevalecer 

em relação a qualquer outro interesse do Estado, já que, sem ele, os 

demais não possuem razão de ser. Comprovadas a necessidade do 

suplemento alimentar e a impossibilidade de o paciente custeá-lo, deve ser 

mantido o decisum que condenou o ente público a fornecê-lo. Descabida a 
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imposição de multa diária ao Estado, pois a cobrança se materializa com o 

próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a 

sociedade, que suporta o ônus de tal determinação. Ap, 97923/2010, 

DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 15/03/2011, Data da publicação no DJE 28/03/2011)” 

2. "[...] A intervenção excepcional do Poder Judiciário em Políticas 

Públicas, quando se almeja garantir a dignidade da pessoa humana (artigo 

1º, inciso III, CF), não ocasiona violação do Princípio da Separação dos 

Poderes, pois tais intervenções decorrem da inércia e ineficácia da própria 

gestão governamental. AI, 121963/2012, DRA.HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 02/07/2013, Data 

da publicação no DJE 09/07/2013)". (AI 60008/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/10/2014, Publicado no DJE 10/11/2014) (sem destaque no original). 

Ainda, caso dependam do NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in 

continenti”, inclusive por meio de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar 

a CARACTERIZAÇÃO, também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM 

JUDICIAL”. CITEM-SE, INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, 

o ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, 

o MUNICÍPIO DE SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município 

ou pela Prefeita Municipal para, em querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do 

LAUDO MÉDICO acostado em Id. Num. 15231110. Com a contestação, 

vista à parte Requerente para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos 

do art. 98 do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Intimem-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010760-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BEN10 TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

SABRINA TOCHETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

HENRIQUE DE DAVID (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Compulsando os autos, vislumbro a 

OMISSÃO ventilada pela parte Requerente. Em sua petição inicial a parte 

Requerente postulou pela readequação das faturas; repetição em dobro 

dos valores descontados; entrega dos celulares, posteriormente solicitada 

a convesão em perdas e danos e por fim a condenação em danos morais. 

Em que pese a sentença proferida tenha reconhecido a obrigação na 

entrega dos produtos, não houve a adequação no respectivo dispositivo. 

Diante do exposto, CONHEÇO dos presentes Embargos e dou-lhes 

PROVIMENTO para modificar o dispositivo sentencial que passará a terá 

seguinte redação: "Ex positis, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE dos pedidos formulados na presente ação para: a) 

CONDENAR a parte Requerida a READEQUAR as faturas enviadas à parte 

Requerente, atendo-se aos termos do Termo de Adesão anexo aos autos 

onde há a fixação do valor do plano na importância mensal de R$ 266,86 

(duzentos e sessenta e seis e oitenta e seis centavos); b) RESTITUIR à 

parte Requerente a importância de R$ 1.185,60 (mil cento e oitenta e cinco 

reais e sessenta centavos), já devidamente dobrado; contudo, cada valor 

descontado em excesso deverá ser atualizado a partir do efetivo 

desembolso, incidindo em todos juros legais a partir da citação; bem como 

para que a parte; c) CONDENAR a parte Requerida a pagar a importância 

de R$ 2.784,00 (dois mil setecentos e oitenta e quatro reais) referente aos 

celulares não entregues cujo valor deverá ser atualizado pelo INPC a partir 

da assinatura do contrato, com a incidência de juros legais a partir da 

citação; bem como pela IMPROCEDÊNCIA dos DANOS MORAIS 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". Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008988-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

VALDENICE APARECIDA GAIAO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008988-38.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDENICE APARECIDA 

GAIAO TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. DEFIRO o petitório de ID. 15282186, no sentido de designar nova data 

para audiência de conciliação, tendo em vista que a requerida justificou 

previamente a impossibilidade de comparecimento, acostando aos autos 

documentos comprobatórios. Sendo assim, DETERMINO: DESIGNE-SE nova 

data para realização da 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; 

Sirva o presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA 

DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

12 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001663-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KELY CRISTIANE MARTINS GALANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001663-46.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: DANILO BANDELOW DE LIMA 

EXECUTADO: KELY CRISTIANE MARTINS GALANI Vistos, etc. Diante do 

pedido formulado em mov. id. n°10649873, onde a autora requer que seja 

efetuada a penhora no rosto dos autos n° 0000580-33.2015.5.23.0036, o 

qual tramita perante o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23ª 

REGIÃO, determino que se intime a autora para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, junte aos autos cópia do processo mencionado, com escopo 

de demonstrar a existência de crédito em favor do executado no referido 

feito, bem como para demonstrar que o crédito não possui natureza 

impenhorável, nos termos do art. 833, do CPC. Após, conclusos para 

deliberação. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008449-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AISLAN RICARDO GARCIA (REQUERENTE)

ERLI HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J PAES DA SILVA CONVENIENCIA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 02/10/2018 13:00. Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012523-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

A.C.M. COMERCIO E SERVICOS DE AR-CONDICIONADO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELYN NAIANA GIACOMELLI (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 
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designada para 02/10/2018 13:15. Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010899-68.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE SANTOS PEREIRA 00748462139 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010899-68.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: AUTO CENTER SINOP 

COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME EXECUTADO: PAULO 

HENRIQUE SANTOS PEREIRA 00748462139 Vistos, etc. Cumpra-se, 

conforme determinado no item "5" de mov. id. n° 9286723. No mais, 

intime-se a exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

andamento ao feito, sob pena de arquivamento. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010058-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FIDEL (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a 

alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o juízo de 

admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez presentes 

“a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente 

recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do 

disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das 

Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só deve ser 

concedido em situações excepcionais, e quando estão rigorosamente 

comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha 

sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante entendimento do 

NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que 

caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do 

deferimento ou não do benefício. 4. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA PEREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

RICARDO FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001570-83.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANTONIA MARIA PEREIRA 

BEZERRA REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I do CPC. Preliminar - Do 

valor da causa Afasto a preliminar que ataca o valor da causa. Eis que 

este preenche os requisitos legais. Primeiro porque em se tratando 

devolução das quantias pagas, o valor atribuído a causa corresponde ao 

beneficio econômico pretendido pelos autores. Mérito O ponto 

controvertido da demanda cinge em estabelecer se houve culpa dos 

promoventes na rescisão contratual, e diante disso, estabelecer é devida 

a devolução integral dos valores pagos pelo imóvel, inclusive a 

corretagem. No caso dos autos, restou incontroverso que os promoventes 

rescindiram o contrato porque passavam por sérias dificuldades 

financeiras. Ademais a rescisão ocorreu quando o promovente já havia 

pago 19 prestações, e R$ 3.772,13, referente à corretagem. Assim, 

entendo que o distrato se deu por culpa dos consumidores. Importante que 

se diga que, o fato da fornecedora não ter dado causa a rescisão 

contratual não significa que o consumidor vá perder todos os valores 

pagos, ou ser restituído em quantia ínfima, sob pena de ofensa ao 

disposto no artigo 51, inciso II do CDC. Evidente que há valores a devolver. 

Em análise da documentação acostada, entendo como certo o pagamento 

do valor de R$ 7.866,50 (sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e 

cinquenta centavos) referente as parcelas, bem como o valor de R$ 

3.772,13 (três mil setecentos e setenta e dois reais e treze centavos) 

referente à comissão de intermediação de corretagem. Pois bem. Urge 

salientar que conforme entabulado em contrato assinado pelas partes, o 

texto descritivo no art. 472 do Código Civil Brasileiro, assim escrito: “Art. 

472 - O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato.” O 

contrato estabelecido constitui uma espécie de lei privada inter parts, 

adquirindo força vinculada igual à do preceito legislativo, pois vem munido 

de uma sanção que decorre de forma legal, representada pela 

possibilidade de execução patrimonial do devedor. Sobre a matéria 

versada, tem-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira (in, Instituições de 

Direito Civil - vol. III, 6ª, pág. 15): "... o contrato se origina da declaração de 

vontade, tem força obrigatória, e forma-se, em princípio pelo só 

consentimento das partes. Há, ainda mais. Nasce da vontade livre, 

segundo o princípio da autonomia da vontade. A ordem jurídica, que 

assegura aos indivíduos a faculdade de criar direito e estabelecer uma 

vinculação efetiva, não se contenta com isso, e concede-lhes a liberdade 

de contratar. A liberdade de contratar espelha o poder de fixar o conteúdo 

do contrato, redigidas as suas cláusulas ao sabor do livre jogo das 

conveniências dos contratantes. De regra, estes lhe imprimem a 

modalidade peculiar ao seu negócio, e atribuem ao contrato redação 

própria, estipulando condições, fixando obrigações, determinando 

prestações, etc." Frisa-se, ainda, que o contrato entre as partes deve 

observar o princípio da obrigatoriedade de cumprimento da pacta sunt 

servanda, reconhecendo-se assim que todas as cláusulas foram 

livremente celebradas, fazendo lei entre as partes contratantes. Assim 

tenho que a devolução dos valores deverá ser feita conforme acordado 

entre as partes, ID. 4757818, senão vejamos: “4.3. no caso de distrato nos 

termos ora tratados, observado o item 4.1.1, serão apuradas as quantias 

pagas pelo COMPRADOR, atualizadas de acordo com o critério utilizado 

para o pagamento das prestações e, (...) (...) fica estabelecido que a 

devolução acima referida será realizada em quantidade de parcelas 

equivalente a quantidade de parcelas pagas pelo COMPRADOR à 

VENDEDORA, até a data da devolução, atualizadas pelo IPCA. (...) 4.5 os 

valores pagos pelo COMPRADOR, diretamente para a intermediadora, a 

título de comissão, não serão considerados para a apuração do montante 

a ser devolvido para o COMPRADOR, tendo em vista a perfeita 

formalização do contrato.” Pelo exposto, opino pela rejeição da preliminar e 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação proposta pelos 

promoventes contra a parte promovida, para condená-la ao ressarcimento 

de R$ 7.866,50 (sete mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta 

centavos) em 19 parcelas atualizadas de acordo com o critério utilizado 

para o pagamento das prestações atualizadas pelo índice IPCA. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012598-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

ADRIANE DE FATIMA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 457 de 528



designada para 04/10/2018 08:45. Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005983-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES (ADVOGADO(A))

EDINALVA SOARES SILVA DA SOLIDADE (REQUERENTE)

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta contrato de 

prestação de serviços (id: 14486994) assinado pela Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação além de 

cópia de seus documentos pessoais. Ademais, carreou telas de seu 

sistema interno com registros, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas são capazes de 

controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, 

desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme assentado em audiência 

de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 

impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados pela Ré, contudo, 

verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é capaz de ilidir as 

provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari 

Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que 

restaure a higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia 

favorável ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do 

autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma 

consequência processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado 

como verdade. (...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e, de outro modo, PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para 

CONDENAR a parte Autora ao pagamento dos valores pendentes, quais 

sejam, R$ 151,22 (cento e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o vencimento do débito 

e com juros legais de 1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO 

O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do novo CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005439-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI T. H. DE ANDRADE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLASE E BESERRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 03/10/2018 08:00. Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004469-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

DELCIO HUCK (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste acerca do comprovante juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011134-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME (REQUERENTE)

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

Segue em anexo petição em PDF. Termos em que, pede deferimento. 

Denner B. Mascarenhas Barbosa OAB/MT 13.245-A

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011998-73.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PINHO NOGUEIRA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

DANIELA SEEFELD WERNER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA - ME (REQUERIDO)

 

AO JUÍZO da sétima vara cível da comarca de sinop-MT. Proc. 

8011998-73.2015.811.0015 A: Poliana pinho nogueira r: centro 

educacional faseb ltda-me. CENTRO EDUCACIONAL FASEB LTDA-ME, já 

qualificada no processo supra referido, por seu advogado(a) que esta 

subscreve, vem, respeitosamente, diante de Vossa Excelência, A 

executada pretende quitar o débito na forma do art. 916, do CPC, qual 

seja, 30% na primeira parcela e o restante em seis vezes, pelo que 

apresenta o comprovante de depósito da primeira parcela, no valor de 

R$.2.074,49. Nestes termos, Pede deferimento. Sinop, 10 de setembro d3 

2018. LUIZ IORI Advogado

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013249-29.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HUCK (EXEQUENTE)

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELY LUZIA FRANCA GIRALDI (EXECUTADO)

M. L. FRANCA GIRALDI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013249-29.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCELO HUCK EXECUTADO: 

MICHELY LUZIA FRANCA GIRALDI, M. L. FRANCA GIRALDI - ME Vistos 

etc. Acolho o pedido formulado em mov. id. n°14358978, expeça-se 

mandado de penhora, avaliação e intimação dos bens que guarnecem a 

residência do executado, tantos quantos bastem para a satisfação da 

dívida, observando a essencialidade e indispensabilidade desses bens e 

com utilização de força policial, se necessário. Caso não localizado bens 

penhoráveis, intime-se o exequente, devendo se manifestar em 05 dias. 

Às providências. SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005588-16.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FAVARETTO (ADVOGADO(A))

JHONY BELILA BERNADELLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DESORGE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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 JHONY BELILA BERNADELLI, em face de MAICON DESORGE 

DE OLIVEIRA, objetivando o recebimento do débito representado pelas 

Notas Promissórias inclusas nos autos. Observa-se do Termo da 

Audiência, que, apesar de devidamente citada e intimada, a parte 

reclamada não compareceu ao ato, o que importa na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante no pedido inicial, 

conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por 

derradeiro, que os documentos acostados aos autos, corroboram as 

assertivas feitas pela parte requerente. O requerido foi devidamente 

citado, conforme se verifica da Carta de Citação e Intimação pelo Correio e 

do Aviso de Recebimento, aportados aos autos, sendo que para levar a 

efeito referida citação e intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, 

inciso II da Lei n.º 9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I 

- por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. Em 

relação a juros e correção monetária, deve ser aplicado entendimento 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Caso a demanda trate de 

responsabilidade civil contratual em que haja danos materiais ou morais, 

os juros de mora legais de 1% ao mês são devidos desde a constituição 

em mora da parte devedora, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único 

c.c. art. 406, ambos do Código Civil. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. JUROS 

MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES. I - Trata-se de ação de 

cobrança por meio da qual a ora agravante obteve a condenação do 

município réu no pagamento do valor integral do contrato celebrado entre 

as partes para a execução de assessoria técnica da complementação da 

infra e meso-estrutura para a construção da ponte da Barra do Sul. II - 

Nos termos de vários precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de 

Justiça, "O termo inicial da incidência dos juros moratórios, em se tratando 

de responsabilidade civil contratual, é a data da citação" (REsp nº 

710.385/RJ, Rel. p/ acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 

14.12.2006). III - Agravo improvido.” (AgRg no REsp 1096284 / SC, 

Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, Data do 

Julgamento 14/04/2009, Data da Publicação/Fonte DJe 22/04/2009 – Grifo 

nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME 

DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE 

CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO 

AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O 

Tribunal local assevera a legitimidade passiva, bem como a 

responsabilidade da ora agravante, aplicando, in casu, a teoria da 

aparência, cujo escopo é a preservação da boa-fé nas relações 

negociais. Assim, para rever as conclusões do acórdão recorrido 

revela-se imprescindível o revolvimento dos elementos fático-probatórios 

dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte . 2. Assente a 

orientação emanada desta Corte no sentido de que, tratando-se de 

responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a contar da 

citação. Precedentes. 3. Malgrado a tese de dissídio jurisprudencial, para a 

apreciação do recurso especial, no particular, impõe-se que teses 

jurídicas antagônicas tenham incidência em situações concretas de 

absoluta similitude fática, evidenciada mediante o cotejo analítico 

estabelecido entre o aresto recorrido e o paradigma indicado, 

circunstância não verificada na espécie. 4. Agravo regimental 

desprovido.” (AgRg nos EDcl no Ag 665632 / MG, Relator(a) Ministro 

FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 

18/11/2008, Data da Publicação/Fonte DJe 01/12/2008 – grifo nosso). À 

vista de tais fatos, a procedência do pedido é medida imperiosa. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.º 9.099/95, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO contido na inicial, condenando a parte requerida à pagar a parte 

autora a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo estes 

os valores das notas promissórias que embasam a presente demanda, 

acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde a data do vencimento 

do respectivo título; e de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do 

NCC, combinado com o art. 161, § 1º, do CTN), a partir da citação. Deixo 

de condenar a parte reclamada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002811-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTROPAR AUTO SERVICE EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 03/10/2018 08:30. Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006838-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DE JESUS DA SILVA VON DENTZ (REQUERENTE)

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RJ NASCIMENTO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 03/10/2018 08:45. Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007495-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007495-26.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCOS ANDRADE DE 

SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. Acolho o pleito formulado em mov. 

id. n° 15261473, razão porque determino que seja designada nova data 

para audiência de conciliação, expedindo-se a citação para 

comparecimento da requerida, bem como intime-se o requerente. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013025-45.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON TEMPONI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 13 de setembro de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009406-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE DA COSTA SANTOS (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: 8010973-88.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI (ADVOGADO(A))

PEDRO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: 8013212-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROGERIO NUNES MAGALHAES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da parte autora para 

que se manifeste acerca da certidão juntada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008826-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

ANGELA TAIS GRAPIGLIA TOZI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLIANE GISELY DA SILVA (REQUERIDO)

MIGUEL ROBSON VALADAO BORGES (REQUERIDO)

JUCILENE MACIEL MENDES (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 09:15. Quinta-feira, 13 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012613-29.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR DALL AGNOL LAMERA (REQUERENTE)

ERCILIO MARTINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) da Parte 

Promovida 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: 1009630-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, acerca da petição ID 14686698, na qual, foi 

informado pelo promovido que já cumpriu com a determinação da exclusão 

do nome da promovente dos Orgãos de Proteção ao Crédito. Quarta-feira, 

13 de setembro de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010011-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

LUCIANE PORTES - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI SALETE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003044-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (INTERESSADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA NOGUEIRA (REQUERIDO)

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Processo n. 

1003044-89.2017.8.11.0015 Promovente(s) Nome: VIVO S.A. Endereço: 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, 1376, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS 

BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 

Promovido(s) Nome: MARIA LUCIA NOGUEIRA Endereço: RUA DOS 

PESSEGUEIROS, 101, - ATÉ 387/388, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - 

CEP: 78557-715 Tipo de Ação [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES] Tipo de Citação Off-Line Valor da Causa: R$ 128,56 

Juízo Juizado Especial Cível de Sinop Audiência de Conciliação A presente 

carta, extraído dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s)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). Quinta-feira, 13 de Setembro de 

2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 
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ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 265403 Nr: 6719-14.2016.811.0015

 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: RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, JOCELAINE 

DA SILVA BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN AURI BERTONCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVAN ÁURI BERTONCELLO - 

OAB:16.688

 Vistos, etc.

 Cumpra-se a decisão proferida às fls. 283, atentando-se ao rol de 

testemunhas indicados às fls. 290.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265403 Nr: 6719-14.2016.811.0015

 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: RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, JOCELAINE 

DA SILVA BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN AURI BERTONCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVAN ÁURI BERTONCELLO - 

OAB:16.688

 Certifico nos termos da legislação vigente, que remeto estes autos a fim 

de intimar os advogados para comparecimento na audiência de instrução 

de 19.09.2018, às 14:20, a ser realizada nas dependências do Fórum da 

Comarca de Sinop - MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001889-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FERREIRA DE SANTANA COENGA (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS 

E OUTROS PLEITOS proposta por KATIANE FERREIRA DE SANTANA 

COENGA em face de SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA e AM3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP. Em sua 

petição inicial a parte Requerente afirma que pactuou contrato para a 

aquisição de um imóvel situado no Jardim Bougainville em 30.07.2015. 

Após a celebração adimpliu com o valor de R$ 23.556,37 (vinte e três mil e 

quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos) 

compreendendo à entrada no valor de R$ 3.471,02 (três mil e 

quatrocentos e sententa e um reais e dois centavos) e 14 (catorze) 

parcelas referentes ao período de agosto/2015 a setembro/2016. Em sua 

petição inicial a parte Requerente insurge-se contra restituição de apenas 

77% (setenta e sete porcento) dos valores pagos; por seu turno, as 

partes Requeridas aduzem que tais percentuais encontravam-se previstos 

no contrato. Com relação a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA, ante 

a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, 

visto ser notória a relação de consumo estabelecida entre as partes, 

impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva da segunda Requerida 

para figurar no polo passivo. O CDC estabelece a solidariedade da 

responsabilidade de todos os fornecedores que atuem na cadeia de 

fornecimento do produto ou serviço. No presente caso, em que pese não 

seja a segunda Requerida a responsável pela construção do loteamento, é 

inegável a participação desta na negociação. Incumbe destacar que, no 

contrato de compra e venda entabulado entre as partes (ids nº 13270731 

e 13270758) a segunda Requerida aparece nominalmente apresentada 

como representante da primeira Requerida; desta forma, não é possível 

que esta escolha quando terá ou não responsabilidade. Neste sentido é o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. 

COMISSÃO DE CORRETAGEM PAGA PELO COMPRADOR. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO SHOWROOM DA 

INCORPORADORA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS E FINALIDADE DA LEI 

11.977/2009. APLICAÇÃO DA SÚMULA EDITADA NO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO N.º 71003673605 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS 

REUNIDAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES. As rés são 

partes legítimas para responderem a presente ação. Conforme 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, confere-se 

responsabilidade a todos aqueles que participam da cadeia de 

fornecimento. […] Portanto, é de ser reconhecida a responsabilidade 

solidária entre as empresas da cadeia de fornecimento, ressaltando que 

eventual direito de regresso resta preservado. A parte autora adquiriu o 

imóvel junto ao showroom da construtora. […]. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005506589, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 16/09/2015 – grifo nosso) Em se tratando de relação 

de consumo o art. 51, CDC permite a revisão das cláusulas consideradas 

abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do inciso IV do referido artigo 

aquela cláusula que estabelece vantagem exagerada ao fornecedor em 

detrimento do consumidor. Neste ponto cumpre observar que o parágrafo 

único da Cláusula 15ª (id nº 12183776) conflita com entendimento pacífico 

do STJ, consistente na Súmula 543, in verbis: Na hipótese de resolução de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código 

de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusivado promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Portanto, se 

por um lado autoriza-se a retenção parcial do saldo já adimplido pela parte 

Requerente, por outro lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela 

única. A jurisprudência do E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do 

STJ tem aceitado um percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o 

saldo adimplido pelo promitente comprador. Neste sentido destaca-se: 

RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – 

DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR 

EFETIVAMENTE PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM 

– CABIMENTO – DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata 

restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos 

casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do 

percentual entre 10% a 25%. Válida a comissão de corretagem 

devidamente informada e contratada, não havendo que se falar em 

restituição em dobro ou em venda casada. Dano moral inexistente por 

ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança abusiva. (TJMT, Ap 

106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

06/11/2017 - grifo nosso). No presente caso, as cláusulas aderidas pela 

parte Requerente efetuam retenção acima deste limite uma vez que, além 

da multa contratual fixada em 10% sobre o valor do contrato (Cláusula 14ª, 

§3º), ainda ocorre o perdimento das arras, ou seja, o valor da entrada, na 

importância de R$ 3.471,02 (três mil e quatrocentos e setenta e um reais e 

dois centavos) e somando-se a isto ainda ocorre a retenção de 23% 

(vinte e três porcento) sobre o saldo atualizado do valor já quitado à título 

de despesas administrativas, operacionais, promocionais e tributárias. A 

retenção integral do sinal pago pela parte Requerente, na presente 
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hipótese é indevido; isto porque, conforme denota-se da Cláusula 18ª, o 

contrato pactuado entre as partes é assinado em caráter irrevogável. E, 

nesta situação conforme entendimento exposto pelo STJ no REsp 1056704 

/ MA: “Tratando-se de contrato que não prevê direito de arrependimento, 

as arras são confirmatórias”. E destaca-se: CONSUMIDOR E CIVIL. 

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA. 1. Se o contrato não prevê o direito de arrependimento, as 

arras são tidas como confirmatórias, devendo a quantia despendida a 

esse título ser computada no montante do valor pago pela compradora, a 

ser restituído pela vendedora em parcela única, observado o direito de 

retenção do percentual equivalente à cláusula penal, sob pena de 

enriquecimento sem causa da construtora. 2. Inverto os ônus 

sucumbenciais, ante a sucumbência da parte apelada, porque a lei prevê 

que o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os 

honorários advocatícios. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. 

(TJDFT, Acórdão n.928865, 20150110117632APC, Relator: SILVA LEMOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 315/324 - grifo nosso). 

Portanto, para fins de cálculos do valor a ser restituído, deverá ser 

considerado o valor total compreendendo o valor pago à título de sinal, 

bem como as parcelas adimplidas entre agosto/2015 a setembro/2016, 

para posteriormente incidir o desconto de 10% (dez porcento) que 

reputa-se razoável considerando o lapso temporal em que a parte 

Requerente manteve-se na posse do imóvel. Em sua contestação a parte 

Requerida pugna pelo abatimento no saldo credor dos valores de IPTU 

integrais dos anos de 2016 e 2017 e proporcional em 2018. Nos termos da 

Cláusula 8ª incumbe ao comprar o pagamento de taxas, impostos e 

emolumentos que recaiam sobre o imóvel a partir da assinatura do 

contrato; logo, enquanto o imóvel estava à disposição da parte Requerente 

era seu ônus arcar com o IPTU integral dos anos de 2016 e 2017, bem 

como o proporcional do ano de 2018; perfazendo o montante de R$ 

1.112,86. Por fim, ao presente feito não incidirá o §2º a Cláusula 14ª que 

dispõe da remuneração por uso; isto porque referida cláusula é clara em 

aplicar-se, aos casos de reintegração de posse sendo contado à partir da 

inadimplência do comprador; logo, para que incida referido dispositivo 

contratual seria necessário que as partes Requerida tivessem promovido 

a competente rescisão contratual baseada na inadimplência do comprador, 

o que não é o caso dos autos. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para RESCINDIR o 

contrato entabulado entre as partes referente ao Lote 36 da Quadra 75 do 

Jardim Bougainville e CONDENAR as partes Requeridas restituírem em 

parcela única, solidariamente, o percentual de 90% (nove porcento) do 

valor total adimplido, já descontando-se o valor à título de IPTU, perfazendo 

um saldo credor de R$ 20.087,87 (vinte mil e oitenta e sete reais e oitenta 

e sete centavos), após devidamente atualizado pelo INPC a partir do 

vencimento das respectivas parcelas e com incidência de juros legais à 

partir da última citação das parte Requeridas 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. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005287-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN FLORENTINA BONFIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

WILLIAM BONFIM DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005287-69.2018.8.11.0015. REQUERENTE: HELLEN FLORENTINA BONFIM 

DOS SANTOS REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que a 

parte reclamante pretende o deferimento da tutela de urgência, trazendo 

os elementos que entende necessários à comprovação de suas 

alegações. Em síntese, aduz a requerente que sofria com problemas de 

obesidade, razão pela qual se submeteu a cirurgia bariátrica. Estende 

afirmando que todo o procedimento foi custeado pela requerida, uma vez 

que é beneficiária de seu plano de saúde. Afirma que após a recuperação 

do procedimento, a autora necessita realizar cirurgia reparadora, em 

razão do excesso de tecido epitelial que restou em partes de seu corpo. 

Verbera que tal cirurgia reparadora não é considerada estética, uma vez 

que necessária à manutenção de sua saúde, bem como fora receitada por 

seu médico. Diante de tais fatos, a requerente pugna pela concessão da 

tutela, para que a requerida seja compelida a autorizar a cirurgia 

reparadora pós-bariátrica, em especial a dermolipectomia e mamoplastia, 

sob o argumento de que é beneficiária do plano de saúde CO PARTIC. 

TODOS PROC. EMPRESARIAL, registrado sob o nº. 056.4252.911195.01-0, 

desde janeiro de 2012. Pois bem. Sabe-se que a tutela de urgência deve 

corresponder ao provimento jurisdicional que será prestado se a ação for 

julgada procedente, devendo estar apta a assumir os contornos de 

definitividade pela superveniência da sentença. O novo Código de 

Processo Civil, que unificou os requeisitos da tutela cautelar e tutela 

antecipada, passou a ter a seguinte redação: “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.” Assim, à semelhança do código anterior, os requisitos para 

concessão da tutela são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve a autora demonstrar 

por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, conjugada com os 

documentos juntados, a existência dos requisitos acima narrados. 

Perscrutando os autos, não verifico presentes os requisitos constantes 

no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e o perigo de dano. Isto porque, o atestado médico 

colacionado aos autos não demonstra a urgência quanto a referida 

intervenção, porquanto não preenchido o requisito do perigo de dano. 

Ademais, a inexistência de esclarecimentos acerca de eventual perigo de 

dano, caso a cirurgia reparadora não seja realizada de imediato, não 

confere surporte jurídico para a concessão da tutela pretendida. Sendo 

assim, em que pese a referida intervenção cirúrgica ser considerada uma 

continuação do tratamento da obesidade mórbida da requerente, não 

verifico a demonstração de urgência. Além disso, cumpre trazer à baila 

que o deferimento da tutela pleiteada é irreversível, ao passo que o §3º do 

artigo 300 do Código de Processo Civil é nítido em dispor que: Art. 300, § 

3o : A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A 

propósito, é o entendimento dos tribunais: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA RETIRADA DE EXCESSOS DE PELE, 

PÓS REALIZAÇÃO DE GASTROPLASTIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. Demonstração de 

cautela e prudência do magistrado de origem de esperar a vinda da 

agravada aos autos. Indeferimento que deve ser mantido. Recurso 

i m p r o v i d o .  ( T J - S P  2 1 1 6 3 9 2 6 2 2 0 1 8 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2116392-62.2018.8.26.0000, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 

19/07/2018, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

26/07/2018). Nessa senda, tenho por bem aguardar a manifestação da 

requerida nos autos, lhe conferindo o direito ao contraditório, sendo 

imprescindível a dilação probatória para análise do pedido. Portanto, “in 

casu”, analisando as alegações da parte requerente, conjugadas com os 

documentos trazidos com a inicial, não vislumbro, nesta sede de cognição 

sumária, a existência dos requisitos exigidos pela lei para o deferimento da 

tutela antecipada. Logo, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, diante da 

ausência, por ora, dos requisitos previstos no artigo 300 do NCPC. 

Considerando a verossimilhança da alegação feita pelo reclamante e sua 

hipossuficiência, APLICO a inversão do ônus da prova neste feito, o que 

faço com fundamento no artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. Cite-se 

a parte reclamada para comparecimento em audiência de conciliação, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fato alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), bem como a ausência da parte reclamante 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Cumpra-se, servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 13 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006457-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PIRES MELO (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Apenas 

para situar a demanda, faço uma breve digressão acerca do litígio posto 

em juízo. Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Apresenta documentos que comprovam ser a 

cessionária de crédito de terceiro, nos termos do art. 290 do CC. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. Eis a síntese do necessário. Decido. Diante da 

ausência de preliminares, passo a analise do mérito. Destaque-se que as 

provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito 

perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. É o suficiente. 

Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de 

Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor 

acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem 

como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a 

preservação de seu direito. Para ilustrar, colaciono a ementa do julgado: 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA 

DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS. INSCRIÇÃO EM 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. - A 

cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este 

notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida 

quando faltar a notificação. - A jurisprudentes deste Superior Tribunal de 

Justiça afirma que a ausência de notificação do devedor acerca da 

cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, 

tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à 

preservação dos direitos cedidos. Precedentes. - Na hipótese dos autos, 

não havendo irregularidade na inscrição da recorrida em banco de dados 

de serviço de proteção ao crédito, não há a configuração de dano moral. - 

Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.603.683 

- RO (2016/0146174-3) RELATORA - MINISTRA NANCY ANDRIGHI. 

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO 

PADRONIZADOS PCG BRASIL – MULTICARTEIRA. RECORRIDA: JOSEFA 

FERREIRA DA SILVA. (grifei) Sendo assim, conforme descrito no voto da 

Ilustre Ministra Relatora, a ausência da notificação enseja duas 

consequências: “(i) dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação 

diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário; e (ii) 

permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter 

pessoal que teria em relação ao cedente.” Logo, como não restou 

comprovado nos autos o pagamento dos débitos ou oposta qualquer 

exceção pessoal pelo devedor (parte Autora), não há que se falar em 

ilegalidade da inscrição, uma vez que se mostra apenas a utilização de 

mecanismo idôneo pelo cessionário, buscando a preservação de seus 

direitos. “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. Deixo de condenar em custas e 

honorários, ante o exposto no art. da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009082-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARCIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que o autor insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome. A Reclamada 

por sua vez, aponta que o débito é devido e que não há comprovação de 

aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis que, em sede de 

JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. DA PRELIMINAR No que tange a 

preliminar de incompetência deste juízo pela suposta necessidade de 

realização de perícia grafotécnica, tenho que razão não assiste a 

Reclamada. Diante da farta documentação apresentada, resta afastada a 

necessidade de produção de tal meio de prova. Passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que o autor fora negativado por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. A Requerida junta apenas uma 

gravação de áudio, entretanto, não colaciona aos autos provas que a 

Requerente realmente utilizou tal linha telefônica como por exemplo 

históricos de chamadas, contrato de prestação de serviços, extrato de 

faturas etc. Assim, limitar-se a informar a existência de possível dívida e 

deixando de juntar aos autos documentos hábeis a comprovar suas 

alegações, não livra a parte promovida de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que o autor não pode provar 

(ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, 

da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um fato negativo 

com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com 

preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 

1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 

30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa senão reconhecer 

como indevida a manutenção do nome do autor nos cadastros de restrição 

ao crédito, devendo a requerida tomar todas as medidas pela efetiva 

exclusão. Verifico que a consumidora comprovou devidamente a 

existência do nexo-causal e o dano, restando, portanto, evidenciada a 

responsabilidade das requeridas. A reclamada não comprova os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, ignorando, 

assim, as disposições do art. 373, II, do CPC. Nesta senda, o dano moral, 

decorre como corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou 

sobejamente comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras 

provas. Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos 

autos, restando provada a inserção indevida do nome da autora nos 

órgãos de restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o 

aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 
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autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004883-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO MOREIRA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento do débito representado pelo cheque incluso nos autos. 

Observa-se do AR juntado nos autos, que, apesar de devidamente citada 

e intimada, a parte reclamada não compareceu ao ato (audiência 

conciliatória), o que importa na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pela parte Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 

20 da Lei n.º 9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos 

acostados aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte 

requerente. O requerido foi devidamente citado, conforme se verifica da 

Carta de Citação e Intimação pelo Correio e do Aviso de Recebimento, 

aportado aos autos, sendo que para levar a efeito referida citação e 

intimação foi obedecido o disposto no artigo 18, inciso II da Lei n.º 

9.099/95, que assim dispõe: Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, DECLARO a 

REVELIA da parte requerida, com fulcro no art. 20 da Lei 9.099/95, uma 

vez que não compareceu à audiência de conciliação designada mesmo 

intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade dos fatos alegados 

pela parte requerente na petição inicial. Todavia, apesar de já haver nos 

autos elementos suficientes para o julgamento da lide, conforme se 

verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si só, não implica na 

procedência total do pedido, pois se trata de presunção relativa. É 

entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam verdadeiros; a 

revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, excluídas as questões 

de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, não 

conheceram, maioria)”. Com fulcro no princípio do livre convencimento do 

magistrado e levando-se em consideração a prova documental carreada 

aos autos, entendo que a demanda deve ser julgada procedente. No que 

tange a atualização dos valores, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

definiu que a correção monetária para a cobrança de cheques incide 

desde a data de emissão do documento. Já os juros de mora devem ser 

contados a partir da primeira apresentação do cheque à instituição 

financeira. (Resp. 1.556.834). “Ex Positis”, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando a Reclamada a pagar à parte autora a quantia descrita 

na cártula que embasa a presente ação, no montante de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), corrigida monetariamente a partir da emissão do título e, 

acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a apresentação do título 

para pagamento (Resp. 1.556.834). Nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, intime-se a 

reclamante para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004502-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO PEREIRA (REQUERENTE)

ESDRA SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNA MENEGASSI BIAZUSSI VEDANA

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 
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morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA 

indevidamente. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta telas do seu 

sistema interno com registros e informações além de extrato de faturas 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior 

sabiamente leciona: A atuação do autor é fundamental para que restaure a 

higidez de sua postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável 

ao réu, evidente que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, 

contrapondo-se ao afirmado, sob pena de gerar alguma consequência 

processual, que, no caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. 

(...) Por derradeiro, a legislação Processual Civil vigente impõe sanção 

aquele que se valendo do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário 

para propor lide temerária. De acordo com a norma, podem ser 

penalizadas, por exemplo, as partes que opõem recursos meramente 

protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se utilizam de processos 

para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de acordo com as provas 

produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou a verdade dos fatos 

para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, buscando ainda 

obter vantagem indevida com a condenação da demandada em danos 

morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação de multa por litigância 

de má fé, o que já restou decidido por nossos tribunais, senão vejamos: 

DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória de inexistência de débito 

c.c. Indenização por danos morais ? Autora que alega inexistir relação 

contratual com a requerida, não havendo débito a ensejar a inscrição de 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? 

Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? 

Comprovação da relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação 

do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício 

regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - 

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 

252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição de pena por 

litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC. REVOGO EVENTUAL LIMINAR 

proferida em favor da parte Autora. CONDENO a parte Autora em 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 5% sobre o valor da causa, 

aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao 

pagamento de custas processuais nos termos da Lei 9.099/95. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e 

anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011619-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

EDICEU BITTENCOURT DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO c/c TUTELA DE URGÊNCIA 

proposta por EDICEU BITTENCOURT DE LIMA em face de SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Em sua petição inicial a parte 

Requerente afirma que pactuou contrato para a aquisição de um imóvel 

situado no Jardim Bougainville em 28.08.2014. Após a celebração adimpliu 

com o valor de R$ 15.802,24 (quinze mil e oitocentos e dois reais e vinte e 

quatro centavos) compreendendo à entrada no valor de R$ 4.165,33 

(quatro mil e cento e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos) e 17 

(dezessete) parcelas referentes ao período de outubro/2014 a 

fevereiro/2016. Em sua petição inicial a parte Requerente insurge-se 

contra restituição de apenas 77% (setenta e sete porcento) dos valores 

pagos; por seu turno, as partes Requeridas aduzem que tais percentuais 

encontravam-se previstos no contrato. Em se tratando de relação de 

consumo o art. 51, CDC permite a revisão das cláusulas consideradas 

abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do inciso IV do referido artigo 

aquela cláusula que estabelece vantagem exagerada ao fornecedor em 

detrimento do consumidor. Neste ponto cumpre observar que o parágrafo 

único da Cláusula 14ª (id nº 10289124) conflita com entendimento pacífico 

do STJ, consistente na Súmula 543, in verbis: Na hipótese de resolução de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código 

de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusivado promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Portanto, se 

por um lado autoriza-se a retenção parcial do saldo já adimplido pela parte 

Requerente, por outro lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela 

única. A jurisprudência do E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do 

STJ tem aceitado um percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o 

saldo adimplido pelo promitente comprador. Neste sentido destaca-se: 

RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – 

DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR 

EFETIVAMENTE PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM 

– CABIMENTO – DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata 

restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos 

casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do 

percentual entre 10% a 25%. Válida a comissão de corretagem 

devidamente informada e contratada, não havendo que se falar em 

restituição em dobro ou em venda casada. Dano moral inexistente por 

ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança abusiva. (TJMT, Ap 

106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

06/11/2017 - grifo nosso). No presente caso, as cláusulas aderidas pela 

parte Requerente efetuam retenção acima deste limite uma vez que, além 

da multa contratual fixada em 10% sobre o valor do contrato (Cláusula 13ª, 

§3º), ainda ocorre o perdimento das arras, ou seja, o valor da entrada, na 

importância de R$ 4.165,33 (quatro mil e cento e sessenta e cinco reais e 

trinta e três centavos) e somando-se a isto ainda ocorre a retenção de 

23% (vinte e três porcento) sobre o saldo atualizado do valor já quitado à 

título de despesas administrativas, operacionais, promocionais e 

tributárias. A retenção integral do sinal pago pela parte Requerente, na 

presente hipótese é indevido; isto porque, conforme denota-se da 
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Cláusula 17ª, o contrato pactuado entre as partes é assinado em caráter 

irrevogável. E, nesta situação conforme entendimento exposto pelo STJ no 

REsp 1056704 / MA: “Tratando-se de contrato que não prevê direito de 

arrependimento, as arras são confirmatórias”. E destaca-se: 

CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. 

NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. Se o contrato não 

prevê o direito de arrependimento, as arras são tidas como confirmatórias, 

devendo a quantia despendida a esse título ser computada no montante do 

valor pago pela compradora, a ser restituído pela vendedora em parcela 

única, observado o direito de retenção do percentual equivalente à 

cláusula penal, sob pena de enriquecimento sem causa da construtora. 2. 

Inverto os ônus sucumbenciais, ante a sucumbência da parte apelada, 

porque a lei prevê que o vencido pagará ao vencedor as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios. 3. Recurso de apelação 

conhecido e provido. (TJDFT, Acórdão n.928865, 20150110117632APC, 

Relator: SILVA LEMOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, Data 

de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 315/324 - 

grifo nosso). Portanto, para fins de cálculos do valor a ser restituído, 

deverá ser considerado o valor total compreendendo o valor pago à título 

de sinal, bem como as parcelas adimplidas entre outubro/2014 a 

fevereiro/2016, para posteriormente incidir o desconto de 10% (dez 

porcento) que reputa-se razoável considerando o lapso temporal em que a 

parte Requerente manteve-se na posse do imóvel. Em sua contestação a 

parte Requerida pugna pelo abatimento no saldo credor dos valores de 

IPTU integrais do ano de 2017 e propocional em 2018. Nos termos da 

Cláusula 7ª incumbe ao comprar o pagamento de taxas, impostos e 

emolumentos que recaim sobre o imóvel a partir da assinatura do contrato; 

logo, enquanto o imóvel estava à disposição da parte Requerente era seu 

ônus arcarm com o IPTU integral do ano de 2017 e propocional em 2018; 

perfazendo o montante de R$ 663,28. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação 

para RESCINDIR o contrato entabulado entre as partes referente ao Lote 

36 da Quadra 75 do Jardim Bougainville e CONDENAR as partes 

Requeridas restituírem em parcela única, solidariamente, o percentual de 

90% (noventa porcento) do valor total adimplido, já descontando-se o 

valor à título de IPTU, perfazendo um saldo credor de R$ 13.558,73 (treze 

mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos), após 

devidamente atualizado pelo INPC a partir do vencimento das respectivas 

parcelas e com incidência de juros legais à partir da última citação das 

parte Requeridas 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. Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001884-92.2018.8.11.0015
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LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))
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A M 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO SILVA MENDES

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS 

E OUTROS PLEITOS proposta por FABIO BRUNO MURTA RAMOS em face 

de SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e AM3 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP. Em sua petição inicial a 

parte Requerente afirma que pactuou contrato para a aquisição de um 

imóvel situado no Jardim Bougainville em 08.07.2015. Após a celebração 

adimpliu com o valor de R$ 9.946,80 (nove mil e novecentos e quarenta e 

seis reais e oitenta centavos) compreendendo à entrada no valor de R$ 

3.471,02 (três mil e quatrocentos e setenta e um reais e dois centavos) e 

12 (doze) parcelas referentes ao período de setembro/2015 a 

agosto/2016, no total de R$ 6.475,78 (seis mil e quatrocentos e setenta e 

cinco reais e setenta e oito centavos). Em sua petição inicial a parte 

Requerente insurge-se contra restituição de apenas 77% (setenta e sete 

porcento) dos valores pagos; por seu turno, as partes Requeridas 

aduzem que tais percentuais encontravam-se previstos no contrato. Com 

relação a PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE PASSIVA, ante a incidência das 

normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, visto ser notória a 

relação de consumo estabelecida entre as partes, impõe-se o 

reconhecimento da legitimidade passiva da segunda Requerida para 

figurar no polo passivo. O CDC estabelece a solidariedade da 

responsabilidade de todos os fornecedores que atuem na cadeia de 

fornecimento do produto ou serviço. No presente caso, em que pese não 

seja a segunda Requerida a responsável pela construção do loteamento, é 

inegável a participação desta na negociação. Incumbe destacar que, no 

contrato de compra e venda entabulado entre as partes (ids nº 13270079 

e 13270090) a segunda Requerida aparece nominalmente apresentada 

como representante da primeira Requerida; desta forma, não é possível 

que esta escolha quando terá ou não responsabilidade. Neste sentido é o 

entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. 

COMISSÃO DE CORRETAGEM PAGA PELO COMPRADOR. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 

VIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO AO SHOWROOM DA 

INCORPORADORA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS E FINALIDADE DA LEI 

11.977/2009. APLICAÇÃO DA SÚMULA EDITADA NO INCIDENTE DE 

UNIFORMIZAÇÃO N.º 71003673605 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS 

REUNIDAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO, NA FORMA SIMPLES. As rés são 

partes legítimas para responderem a presente ação. Conforme 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, confere-se 

responsabilidade a todos aqueles que participam da cadeia de 

fornecimento. […] Portanto, é de ser reconhecida a responsabilidade 

solidária entre as empresas da cadeia de fornecimento, ressaltando que 

eventual direito de regresso resta preservado. A parte autora adquiriu o 

imóvel junto ao showroom da construtora. […]. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005506589, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese 

Spengler, Julgado em 16/09/2015 – grifo nosso) Em se tratando de relação 

de consumo o art. 51, CDC permite a revisão das cláusulas consideradas 

abusivas. Tem-se por abusiva, nos termos do inciso IV do referido artigo 

aquela cláusula que estabelece vantagem exagerada ao fornecedor em 

detrimento do consumidor. Neste ponto cumpre observar que o parágrafo 

único da Cláusula 15ª (id nº 12182046) conflita com entendimento pacífico 

do STJ, consistente na Súmula 543, in verbis: Na hipótese de resolução de 

contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código 

de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de 

culpa exclusivado promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Portanto, se 

por um lado autoriza-se a retenção parcial do saldo já adimplido pela parte 

Requerente, por outro lado, tal restituição deverá ocorrer em parcela 

única. A jurisprudência do E. TJMT, calcada no entendimento pacificado do 

STJ tem aceitado um percentual de retenção entre 10% e 25% sobre o 

saldo adimplido pelo promitente comprador. Neste sentido destaca-se: 

RESCISÃO DE CONTRATO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DOS PROMITENTES COMPRADORES – 

DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 25% DO VALOR 

EFETIVAMENTE PAGO – POSSSIBILIDADE - COMISSÃO DE CORRETAGEM 

– CABIMENTO – DANO MORAL – INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata 

restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos 

casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do 

percentual entre 10% a 25%. Válida a comissão de corretagem 

devidamente informada e contratada, não havendo que se falar em 

restituição em dobro ou em venda casada. Dano moral inexistente por 

ausência de ato ilícito ou conduta/cobrança abusiva. (TJMT, Ap 

106930/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 

06/11/2017 - grifo nosso). No presente caso, as cláusulas aderidas pela 

parte Requerente efetuam retenção acima deste limite uma vez que, além 

da multa contratual fixada em 10% sobre o valor do contrato (Cláusula 14ª, 

§3º), ainda ocorre o perdimento das arras, ou seja, o valor da entrada, na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 466 de 528



importância de R$ 3.471,02 (três mil e quatrocentos e setenta e um reais e 

dois centavos) e somando-se a isto ainda ocorre a retenção de 23% 

(vinte e três porcento) sobre o saldo atualizado do valor já quitado à título 

de despesas administrativas, operacionais, promocionais e tributárias. A 

retenção integral do sinal pago pela parte Requerente, na presente 

hipótese é indevido; isto porque, conforme denota-se da Cláusula 18ª, o 

contrato pactuado entre as partes é assinado em caráter irrevogável. E, 

nesta situação conforme entendimento exposto pelo STJ no REsp 1056704 

/ MA: “Tratando-se de contrato que não prevê direito de arrependimento, 

as arras são confirmatórias”. E destaca-se: CONSUMIDOR E CIVIL. 

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. 

RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

SUCUMBÊNCIA. 1. Se o contrato não prevê o direito de arrependimento, as 

arras são tidas como confirmatórias, devendo a quantia despendida a 

esse título ser computada no montante do valor pago pela compradora, a 

ser restituído pela vendedora em parcela única, observado o direito de 

retenção do percentual equivalente à cláusula penal, sob pena de 

enriquecimento sem causa da construtora. 2. Inverto os ônus 

sucumbenciais, ante a sucumbência da parte apelada, porque a lei prevê 

que o vencido pagará ao vencedor as despesas que antecipou e os 

honorários advocatícios. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. 

(TJDFT, Acórdão n.928865, 20150110117632APC, Relator: SILVA LEMOS, 

Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 

09/03/2016, Publicado no DJE: 31/03/2016. Pág.: 315/324 - grifo nosso). 

Portanto, para fins de cálculos do valor a ser restituído, deverá ser 

considerado o valor total compreendendo o valor pago à título de sinal, 

bem como as parcelas adimplidas entre setembro/2015 a agosto/2016, 

para posteriormente incidir o desconto de 10% (dez porcento) que 

reputa-se razoável considerando o lapso temporal em que a parte 

Requerente manteve-se na posse do imóvel. Em sua contestação a parte 

Requerida pugna pelo abatimento no saldo credor dos valores de IPTU 

integrais dos anos de 2016 e 2017 e proporcional em 2018. Nos termos da 

Cláusula 8ª incumbe ao comprar o pagamento de taxas, impostos e 

emolumentos que recaim sobre o imóvel a partir da assinatura do contrato; 

logo, enquanto o imóvel estava à disposição da parte Requerente era seu 

ônus arcarm com o IPTU integral dos anos de 2016 e 2017, bem como o 

proporcional do ano de 2018; perfazendo o montante de R$ 1.112,88. Por 

fim, ao presente feito não incidirá o §2º a Cláusula 14ª que dispõe da 

remuneração por uso; isto porque referida cláusula é clara em aplicar-se, 

aos casos de reintegração de posse sendo contado à partir da 

inadimplência do comprador; logo, para que incida referido dispostivo 

contratual seria necessário que as partes Requerida tivessem promovido 

a competente rescisão contratual baseada na inadimplência do comprador, 

o que não é o caso dos autos. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para RESCINDIR o 

contrato entabulado entre as partes referente ao Lote 33 da Quadra 75 do 

Jardim Bougainville e CONDENAR as partes Requeridas restituírem em 

parcela única, solidariamente, o percentual de 90% (noventa porcento) do 

valor total adimplido, já descontando-se o valor à título de IPTU, perfazendo 

um saldo credor de R$ 7.839,24 (sete mil e oitocentos e trinta e nove reais 

e vinte e quatro centavos), após devidamente atualizado pelo INPC a partir 

do vencimento das respectivas parcelas e com incidência de juros legais à 

partir da última citação das parte Requeridas 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. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

CENILDA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001638-33.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CENILDA MENDES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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 

14348793 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, 13 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012480-55.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (ADVOGADO(A))

PEPINELLI MARTINS & PICHIONI MARTINS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MORETTO & PISSINATI LTDA - ME (EXECUTADO)

MARLENE DA LUZ PISSINATI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8012480-55.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: PEPINELLI MARTINS & PICHIONI 

MARTINS LTDA - ME EXECUTADO: MARLENE DA LUZ PISSINATI, 

MORETTO & PISSINATI LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Execução, onde não foram localizados bens penhoráveis, sendo o 

exequente intimado, pugnou pela expedição de certidão de dívida, para 

fins de protesto do débito. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Decido. O artigo 53, § 

4º, da lei 9099/95, assim dispõe: “Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor”. Compulsando os autos, verifico que várias 

foram as diligências realizadas com fito de localizar bens do executado 

passíveis de penhora, mas todas, até o momento, restaram infrutíferas. 

Logo, vejo por bem extinguir o feito ante a inexistência de bens 

penhoráveis, neste mesmo sentido é o entendimento que emana da Turma 

Recursal deste Estado, conforme se verifica no julgado abaixo transcrito: 

“RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE BENS 

PENHORÁVEIS - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 

4º, DA LEI Nº 9.099/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO.” (TJMT - RI, 4634/2011, DR. GONÇALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

24/05/2012, Data da publicação no DJE 13/06/2012. Assim, DEFIRO o 

pedido de mov. id. n° 10663020, razão pela qual determino a expedição de 

certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de proteção ao 

crédito, conforme dispõe o enunciado n.º 76, do Fonaje, devendo ser 

entregue diretamente ao exequente para as providências que entender 

cabíveis, nos seguintes termos: Enunciado n.º 76 do FONAJE: “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exeqüente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito - SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Posto isso, e sem maiores 

delongas, nos termos do artigo 53, § 4º; c/c artigo 51, inciso II, ambos da 

lei 9099/95, DECLARO EXTINTA a presente demanda. EXPEÇA-SE 

CERTIDÃO de dívida para fins de negativação do débito. Após, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe. Sem 

custas ou despesas processuais Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito
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1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119216 Nr: 13179-61.2009.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVALDO BARBARESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDVALDO BARBARESCO, Rg: 

21053413, Filiação: Edio Barbaresco e Maria Netilia Barbaresco, data de 

nascimento: 15/05/1990, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, 

serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO do acusado EDVALDO BARBARESCO, para 

a sessão de Julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 

04/10/2018, às 08h30min. no Fórum da Comarca de Sinop/MT, endereço 

ao final indicado..

Sentença: Vistos,O Ministério Público ofereceu denúncia contra EDVALDO 

BARBARESCO, dando-o como incurso no artigo 121, §2º, incisos II (motivo 

fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. art. 14, 

II, ambos do Código Penal. [...]A denúncia fora recebida na data de 

29/10/2009 (fl. 68), sendo o réu devidamente citado à fl. 84, tendo a 

resposta à acusação aportado nos autos à fl. 80/81. [...]. Em memoriais de 

fls. 139/141, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do acusado como 

incurso nos artigos constantes na denúncia, bem como, sua submissão a 

julgamento pelo Tribunal do Júri. Às fls. 144/146, a douta Defesa ofereceu 

alegações finais, também por memoriais, requerendo a absolvição sumária 

do acusado, sob alegação de que teria agido em legítima defesa, e, 

subsidiariamente a desclassificação para o delito de lesão corporal grave. 

Por meio da decisão de fls. 147/151, este juízo pronunciou o réu, dando-o 

como incurso nos artigos 121, §2º, inciso II (motivo fútil) e IV (mediante 

recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal, em face da vítima Rafael Rodrigues Pereira Maciel. O 

acusado fora intimado da decisão de pronúncia por meio de edital (fl. 

167/168, tendo em vista que se encontra em local incerto e não sabido. A 

preclusão pro judicato ocorreu na data de 14/12/2010, conforme certidão 

de fl. 172. Na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público requereu a 

oitiva, em plenário da vítima Rafael Rodrigues Pereira Maciel e das 

testemunhas Luana Pereira de Oliveira, Maria de Lourdes da Silva, Selma 

da Silva Costa e Édio Barbaresco.A Defesa do réu, igualmente, requereu a 

oitiva, em plenário, da vítima Rafael Rodrigues Pereira Maciel e das 

testemunhas Luana Pereira de Oliveira, Maria de Lourdes da Silva, Selma 

da Silva Costa, Édio Barbaresco e Orlando da Silva. Dou o feito por 

saneado. Designo sessão para julgamento do acusado EDVALDO 

BARBARESCO, pelo Tribunal Popular do Júri, a realizar-se no dia 

04/10/2018, às 08h30min.Intimem-se o réu, seu Defensor e o ilustre 

Representante do Ministério Público, bem como as testemunhas arroladas 

pelas partes, para serem ouvidas em plenário.Providencie-se o 

necessário. Intimem-se e 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, DARLAYNE LIMA 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 24 de agosto de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 283101 Nr: 17744-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FORTUNATO DA PALMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MATTANA TESTA - 

OAB:17.099

 É o relatório.

O feito fora encaminhado ao Juizado Especial Criminal, ante a 

desclassificação do crime de tentativa de homicídio, capitulado no art. 121, 

§ 2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para lesão 

corporal leve (art. 129, caput, do CP), operada por este juízo às fls. 

111/114.

Destarte, como bem salientou o representante ministerial a 

desclassificação se enquadra ao tipo penal descrito no art. 129, § 9º, do 

CP e não no art. 129, caput, do CP, devido o parentesco da vítima com o 

acusado, qual seja, irmão, sendo, esta magistrada, competente para 

julgamento do processo.

Logo, considerando os termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, que 

qualifica a lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, 

cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, 

ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação 

ou de hospitalidade, sendo suficiente a relação parental para que se 

configure o crime em tela. Considerando ainda, que na situação em 

comento, os fatos envolvem violência contra ascendente, reconheço a 

competência deste juízo para o devido processamento do feito.

Neste interim, em consonância com o parecer ministerial retro, reconheço 

a desclassificação do crime disposto no art. 121, § 2º, inciso II c/c art. 14, 

inciso II, ambos do Código Penal, para o crime de lesão corporal leve, 

prevista no art. 129, § 9º, do Código Penal, pelo que determino a remessa 

dos autos ao ministério Público e à Defensoria Pública, após, conclusos.

Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 233256 Nr: 7610-69.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS CESAR PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:23812/PR

 Código n° 233256

Vistos,

 Considerando a certidão de fl. retro, recebo o Recurso em Sentido Estrito 

interposto pela Defesa do acusado às fls.166/167, pelo que determino a 

sua intimação para oferecimento das razões recursais.

 Com as razões, dê-se vista ao Ministério Público para que, querendo, 

apresente as contrarrazões.

 Em seguida, voltem os autos conclusos para eventual juízo de retratação.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309458 Nr: 14298-76.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO DA SILVA DE ASSIS, WLALNIR LIMA 

NASCIMENTO, DEMETRIUS VINICIUS CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - OAB:

 (...)Desta forma, REJEITO a preliminar de atipicidade do fato sustentada 

pela defesa e não configurada a absolvição sumária, bem como os demais 

argumentos se confundem com o mérito da ação penal (ausência de dolo 

na conduta do réu Elcio) e, portanto, deverão ser analisados em momento 

oportuno, nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a realizar-se no dia 

04/02/2019, às 150h00min., ocasião em que serão inquiridas as vítimas e 

testemunhas comumente arroladas pelas partes, bem como realizados os 

interrogatórios dos réus. Notifique-se o Ministério Público e a Defesa. 

Expeça-se o necessário para a realização do ato designado nesta 

oportunidade. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 194207 Nr: 15976-68.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CÉSAR DA SILVA, DAIANE FIDELIS 

GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso V ambos do Código 

Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de NILTON CÉSAR DA SILVA ante a 

prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime imputado a ele 

neste processo.Em relação à acusada DAIANE FIDELIS GOIS, JULGO 

EXTINTA A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, ante a prescrição do crime 

narrado nesta ação penal, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c art. 109, 

inciso V, c/c artigo 115, todos do Código Penal.Transitando em julgado 

esta sentença, proceda-se às baixas, comunicações e anotações de 

estilo, arquivando-se os autos. Não há bens a serem 

destinados.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 334391 Nr: 12367-04.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARLOS DA SILVA, PEDRO 

ERNESTO TAVARES RUBIM DE TOLEDO, FABIO TAVARES RUBIM DE 

TOLEDO, IGOR MARINS RABELO, GETULIO GEDIEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, Anderson Davi Maciel dos Santos - 

OAB:19953/0, GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - OAB:16948-MT

 Ação Penal - Código Apolo 334391Vistos.Tratam-se de pedidos de 

revogação da prisão preventiva formulados pelos acusados Fabio 

Tavares Rubim de Toledo e Gilberto Carlos da Silva, por intermédio de 

seus advogados, ), INDEFIRO os pleitos formulados por Fabio Tavares 

Rubim de Toledo e Gilberto Carlos da Silva.Em análise às defesas 

preliminares apresentadas às fls. 147/148 (acusado Igor), fls. 152/160 

(acusado Pedro), fls. 173/180 (acusado Getúlio), fls. 237/256 (acusado 

Fabio) e fls. 283/299 (acusado Gilberto), inexistem quaisquer das 

hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.Quanto à preliminar 

de inépcia da denúncia em relação ao delito previsto no artigo 288, do 

Código Penal arguida pelas defesas dos acusados Pedro e Fabio, não 

merece acolhida, l.Quanto às demais teses trazidas pelo acusado Fabio e 

pelo acusado Getúlio se confundem com o mérito da ação e serão 

analisadas em momento oportuno.Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de outubro de 2018, às 17h30min..Por fim, 

oficie-se ao JECC desta Comarca, comunicando sobre a tramitação da 

presente ação penal proposta em desfavor do acusado Getúlio Gediel dos 

Santos, incursionado no artigo 349-A, do CP, diante da existência do TCO 

n. 334521.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Sinop, 12 de setembro 

de 2018. Rosângela Zacarkim dos Santos Juíza de Direito em substituição 

legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319050 Nr: 2388-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR CARLOS CECCHIN, VISÃO 

INDUSTRIALIZADOS DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO NOBRES DA SILVA - 

OAB:MT - 5327/A

 Carta Precatória - Código Apolo 319050

Vistos.

Tendo em vista que a data designada à fl. 15 é domingo, redesigno o ato 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 14h05min.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 15.

Sinop, 12 de setembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 317471 Nr: 1285-73.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OURIVALDO BISPO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Carta Precatória - Código Apolo 317471

Vistos.

Tendo em vista que a data designada à fl. 07 é domingo, redesigno o ato 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 13h20min.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 07.

Sinop, 12 de setembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 318062 Nr: 1692-79.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉIA LEITE MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Carta Precatória - Código Apolo 318062

Vistos.

Tendo em vista que a data designada à fl. 12 é domingo, redesigno o ato 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 14 horas.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 12.

Sinop, 12 de setembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 318571 Nr: 2018-39.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE ALMEIDA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

COMARCA DE COLIDER - OAB:

 Carta Precatória - Código Apolo 318571

Vistos.

Tendo em vista que a data designada à fl. 07 é domingo, redesigno o ato 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 14h10min.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 07.

Sinop, 12 de setembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 318672 Nr: 2110-17.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL RAMOS DA SILVA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:MT - 10.999/A

 Carta Precatória - Código Apolo 318672

Vistos.

Tendo em vista que a data designada à fl. 12 é domingo, redesigno o ato 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 14h55min.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 12.

Sinop, 12 de setembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos
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 Cod. Proc.: 316463 Nr: 552-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIARLES BELARMINO WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:13.704

 Carta Precatória - Código Apolo 316463

Vistos.

Tendo em vista que a data designada à fl. 13 é domingo, redesigno o ato 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 13 horas.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 13.

Sinop, 12 de setembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319724 Nr: 2883-62.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS, 

MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES - 

OAB:12430, ITAMAR LIMA DA SILVA - OAB:

 Carta Precatória - Código Apolo 319724

Vistos.

Tendo em vista que a data designada à fl. 56 é domingo, redesigno o ato 

para o dia 29 de outubro de 2018, às 14h40min.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 56.

Sinop, 12 de setembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 278977 Nr: 15401-55.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOSÉ LEHMEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:OAB/MT 10.374-B

 - Por fim, diante do teor do petitório de fls. 66/66vº, intime-se o advogado 

Dr. Carlos Alberto de Paula (fl. 61), para que no prazo de 05 (cinco) dias 

ateste volição em prosseguir ou não na defesa do reeducando nestes 

autos, em especial, para que junte a respectiva procuração e, se 

manifeste acerca do novo cálculo das penas restritivas de direito.8 - 

Decorrido tal prazo, deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, juntando o 

respectivo comprovante da intimação, e caso tenha permanecido inerte 

mesmo após a intimação, determino ao Sr. Gestor que intime o reeducando 

RAFAEL JOSÉ LEHMEN para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre 

o patrocínio de seu processo, notadamente se pretende ser assistido pela 

Defensoria Pública, conforme determina o artigo 263 do Código de 

Processo Penal ou se pretende constituir advogado. 9 - Caso transcorra o 

prazo fixado sem qualquer manifestação por parte do reeducando, desde 

já fica nomeada para a sua defesa, a Defensora Pública atuante neste 

Juízo, a qual deve ser intimada, pessoalmente, para manifestar nos 

autos.Cumpra-se.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 332199 Nr: 10917-26.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON APARECIDO DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA BELLEZE 

SILVA - OAB:OAB/MT 9.601-A

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de interrogatório 

do réu Edson Aparecido dos Santos Moreira para 16.10.2018 (terça-feira) 

às 14:30 horas, devendo ser intimado pessoalmente, por mandado, mercê 

dos arts. 351 e 370 do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem.

 Intimem-se o Ministério Público e a advogada constituída (f. 09).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 215072 Nr: 14977-81.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON BARBOSA VICENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 Diante de todo o exposto, acolho a justificativa escrita apresentada pelo 

reeducando em 24.4.2017 (fls. 75/97) e, em prosseguimento, determino a 

intimação do reeducando para, em 10 (dez) dias, dar continuidade ao 

cumprimento das penas restritivas de direito fixadas em 12.8.2015 (f. 61) 

pelo Juízo da 3ª Vara Criminal local, quais sejam, prestação de serviços 

junto à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do 

Município de Sinop/MT, e o pagamento das parcelas remanescentes da 

prestação pecuniária.No mesmo prazo, deverá o reeducando apresentar 

os comprovantes de pagamento das parcelas da prestação pecuniária (04 

parcelas de R$ 197,00) eventualmente já adimplidas.Por fim, à luz do 

disposto no art. 50 do CP, defiro o pedido de parcelamento da pena de 

multa (167 dias-multa), em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, 

encaminhando-se os autos, devendo o Ministério Público, em 05 (cinco) 

dias, apresentar planilha atualizada do valor da pena de 

multa.Comunique-se à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 

APAE do Município de Sinop/MT acerca desta decisão.Cumpra-se e 

intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 333641 Nr: 11859-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DA SILVA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERO KOCH - 

OAB:7299-B

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição da 

testemunha IPC Roberto Pinto Ribeiro para 16.10.2018 (terça-feira) às 

16:30 horas.

Observe-se e cumpra-se o disposto no art. 221, § 2º, do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem.

 Intimem-se o Ministério Público e o advogado de defesa (f. 8v/9).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 332498 Nr: 11099-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONY HENRIQUE DA SILVA PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Em que pesem as judiciosas razões esposadas pelo advogado de defesa 

(fls. 105/114), a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, 

estando presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria 

delitiva, havendo, portanto, justa causa para o exercício da ação penal.

 Nessa situação, com fundamento no artigo 56 da Lei nº 11.343/2006, 

recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público em 01.8.2018 (fls. 

04/05), dando o denunciado Jhony Henrique da Silva Pessoa como incurso 

no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 
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04.10.2018 (quinta-feira), às 16:30 horas.

Cite-se o réu e intimem-se as partes e testemunhas, observando-se o 

disposto nos artigos 221, § 2º, 351, 370, todos do CPP e 980, 4º, da 

CNGCGJ/MT.

Requisite-se o réu à diretoria da penitenciária local, mercê do art. 1.388 da 

CNGCGJ/MT.

Observe-se e cumpra-se os artigos 975 e 1.373, II e III, todos da 

CNGCGJ/MT.

Junte-se, com urgência, o laudo definitivo das substâncias entorpecentes 

apreendidas.

Cumpra-se e intimem-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 317657 Nr: 1418-18.2018.811.0015

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, MGF, BMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS, DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES - OAB:MT 21.061, Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 PROCESSO N. 1418-18.2018.811.0015 (317657) - O

Trata-se de ação de destituição de poder familiar proposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor dos 

genitores JOAQUIM FREIRE DA SILVA e DEIZE ALESSANDRA, nos 

interesses das crianças MADSON GUILBER FREIRE e BETSABA MILENA 

FREIRE, as quais inicialmente institucionalizadas e desde 09.05.2018 

permanecem sob a guarda de família substituta, conforme decisão 

proferida às fls. 95-96.

Apresentada contestação às fls. 65-72, realizou-se audiência de 

instrução e julgamento em 15.08.2018 (fl. 124), a qual redesignada em 

continuação para o dia 18.09.2018, ante a ausência de testemunhas.

Às fls. 127-129 os requeridos postularam redesignação da audiência, 

tendo em vista a participação de um de seus procuradores em concurso 

público a realizar-se na capital do Estado.

Vieram os autos conclusos. Decido.

Em que pesem as alegações do D. Advogado subscritor do pedido 

constante às fls. 127-129, não constato quaisquer das causas para 

adiamento da audiência previstas no art. 362 do NCPC.

Nessa senda, verifico que o certame no qual inscrito o causídico será 

realizado no dia 16.09.2018 (http://www.cespe.unb.br/concursos/pf_18/ - 

acesso nesta data), não havendo o procurador apresentado outro motivo 

que justifique o impedimento de comparecer na audiência designada para 

dois dias após, em 18.09.2018. Demais disso, existe a possibilidade de 

substabelecimento, além de haver outro procurador constituído nos autos 

e, por certo que uma das razões de múltiplos advogados atuando nos 

interesses da mesma parte é a substituição em audiências por imprevistos 

como o que lastreia o pedido de redesignação.

Por fim, dispõe o art. 163 do ECA que “o prazo máximo para conclusão do 

procedimento será de 120 (cento e vinte) dias”, se tratando de ação de 

perda e suspensão do poder familiar. Portanto, recebida a presente ação 

em 02.03.2018 (fls. 53-54), já extrapolado o prazo estabelecido pelo 

diploma legal, sendo mais um impeditivo para o deferimento da 

redesignação pretendida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido das fls. 127-129 e mantenho a 

audiência designada à fl. 124.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 336893 Nr: 14012-64.2018.811.0015

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ENG, EMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de pedido de autorização judicial para viagem nacional formulado 

por EDUARDA NICHELE GUSMÃO, que fará o trajeto de Sinop/MT – 

Cuiabá/MT de veículo na presente data e de Cuiabá/MT – Guarulhos/SP – 

Montes Claros/MG de avião em 13.09.2018, na companhia de sua genitora, 

Sra. Evelyn Mangile Nichele, com retorno para o dia 17.09.2018.

Sustenta a genitora que mantém a guarda da menor desde o nascimento e 

figura como requerente em ação de destituição do poder familiar em 

desfavor do genitor, em trâmite neste Juízo sob o nº 

10331-23.2017.811.0015 (303217). Argumenta, ainda, que a filha não 

possui documento com foto, o que é exigido pela companhia aérea para o 

embarque.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do 

pedido (fl. 19).

É a síntese do necessário. Decido.

Verifico que a requerente completou doze anos de idade no último dia 08 

de abril, portanto trata-se de adolescente e não necessita de autorização 

para viagem, tendo em vista que o art. 83 do ECA apresenta tal exigência 

quando se tratar de criança.

Entretanto, por regulamentação da ANAC, qualquer passageiro necessita 

de documento com foto para embarque em aeronave, o que a requerente 

não possui.

Nessa senda, em que pese a autorização para viagem exigida pelo 

Estatuto da Criança e do Adolescente ser necessária quando se tratar de 

criança e a mesma autorização não ter o condão de substituir documento 

pessoal, entendo razoável o pedido e consequente autorização, por 

presumível a ausência de documentos em razão da ainda tramitação de 

ação de destituição de poder familiar e adoção unilateral manejada pela 

genitora.

Ante o exposto, AUTORIZO a menor EDUARDA NICHELE GUSMÃO, viajar 

na companhia da genitora EVELYN MANGILLI NICHELE, nos trechos 

Sinop/MT – Cuiabá/MT – Guarulhos/SP – Montes Claros/MG, com data de 

ida 13.09.2018 e retorno 17.09.2018.

Expeça-se imediatamente o alvará.

Intimem a requerente, o Ministério Público e arquive-se na sequência.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Processo n. º 13038-47.2010.811.0002 – CÓDIGO 254763

 INTIMAÇÃO DO DR. SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB/MT N.º 14.258-A, 

para que tome ciência que o processo n.º 13038-47.2010.811.0002 – 

CÓDIGO 254763, da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 958, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 04/09/2018.

Processo n. º 0007852-92.2000.811.0002 – CÓDIGO 11577

 INTIMAÇÃO DO DR. SERVIO TULIO DE BARCELOS, OAB/MT N.º 14.258-A, 

para que tome ciência que o processo n.º 0007852-92.2000.811.0002 – 

CÓDIGO 11577, da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – 

MT, arquivado na caixa 158, encontra-se disponível na Diretoria do Foro 

para retirada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de 

desarquivamento protocolado em 31/08/2018.

Processo n. º 1954/1987 – CÓDIGO 11117

 INTIMAÇÃO DO DR. RONILSON RONDON BARBOSA, OAB/MT N.º6.764, 

para que tome ciência que o processo n. º 1954/1987 – CÓDIGO 11117, 

da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, arquivado na 

caixa 286, encontra-se disponível na Diretoria do Foro para retirada, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolado em 06/09/2018.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

SENTENÇA DE INTERDIÇÃO

Proc: 1256-82.2006.8.11.0002
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REQUERENTE: BENEDITO EDUARDO NUNES

INTERDITADA: BENELICE VALERIANA NUNES

(...)Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e 

DECRETO A INTERDIÇÃO de BENELICE VALERIANA NUNES, brasileira, 

filha de Antônio Nunes da Silva e Maria Valeriana dos Santos, nascida em 

Barra do Bugres-MT, em 5.7.1963, portadora do RG n.º 436414/MT e CPF 

nº 384046051-49, residente e domiciliada à Rua Morada Nova, quadra 5, 

lote 4, bairro Parque do Lago, Várzea Grande - MT, declarando-a 

relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso Iii, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, 

nomeio, neste ato como curador da interdita o Sr. BENEDITO EDUARDO 

NUNES, que deverá prestar compromisso por termo, em livro próprio. 

Consigno que os limites da curatela não abrangem a disposição de bens 

móveis e imóveis da interdita, dispensando-se a especialização de 

hipoteca legal. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda parte, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, 

publicando-se no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital o nome da interdita e da curadora e a 

causa da interdição. Cientifique-se o representante do Ministério Público. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002027-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PINTO TAPAJOZ (REQUERENTE)

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Nihil (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1002027-23.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 36.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Inventário e Partilha]; Certifico que nesta data 

junto aos autos a resposta do ofício encaminhado ao Censec, que segue 

anexo, oportunidade em que intimo a parte autora para que cumpra as 

demais determinações contidas no despacho de id. 12342747, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1008591-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. U. O. R. (ADVOGADO(A))

A. P. (REQUERENTE)

M. B. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Marinalda Benedita Campos Pereira e Airton Pereira, devidamente 

qualificados nos autos, ingressaram com pedido de Divórcio Consensual, 

apresentando, para tanto, os termos do divórcio, partilha de bens e, ainda, 

guarda, visitas e alimentos aos filhos. Instado a se manifestar, o 

representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

homologação – evento id. n. 13258703. 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 

Marinalda Benedita Campos Pereira e Airton Pereira, 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 à partilha de bens, alimentos, guarda e 

visitação dos filhos, nos termos do artigo 487, iII, ‘b’, do código de 

processo civil. A cônjuge varoa voltará a usar seu nome de solteira, qual 

seja Marinalda Benedita Campos. Cientifique-se o Ministério Público. 

Recolhidas as custas processuais e 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 260027 Nr: 17857-27.2010.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLAUDILENE PEREIRA DE OLIVEIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ANTONIO CIGERZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, JOSÉ MORENO SANCHES JÚNIOR - 

(UNIVAG)/CURADOR - OAB:OAB/MT 4759, LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAK - UNIVAG - OAB:6448

 Certifico que, conforme requerido nas fls. 77/81, os autos foram 

desarquivados e encontra-se disponível para vistas no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 309784 Nr: 5805-91.2013.811.0002

 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: RVV, VCV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo com resolução de mérito o pedido de investigação 

de paternidade post mortem, para primeiramente, reconhecer que Manoel 

pinheiro da silva neto é pai biológico de roberta vitória viana.Determino, por 

c o n s e g u i n t e  a  R E T I F I C A Ç Ã O ,  d a  m a t r i c u l a 

nº0654580155.2013.1.00114.034.0050334.30, oficiando ao Cartório de 

Registro Civil – de Pessoas Naturais do Distrito de Cristo Rei, município de 

Várzea Grande, para que proceda a averbação deste reconhecimento no 

registro da menor, constando como sendo o seu pai o SR. Manoel pinheiro 

da silva neto, e seus avós paternos – benedito pinheiro da silva e maria 

lidia da silva.A requerente passará a chamar-se Roberta Vitória Viana 

Pinheiro da Silva.Isento as partes de custas e emolumentos processuais 

por serem beneficiários da justiça gratuita.Adote Sr. Gestor as 

providencias pertinentes,Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as 

cautelas devidas. Dou a sentença por publicada em audiência. Desta 

audiência saem os presentes devidamente cientificados. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 382380 Nr: 278-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSIEL FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:18006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO QUEIROZ COELHO DA 

CRUZ - OAB:MT 16.006, DEBORAH MARGARIDA MARTINS FERRIRA - 

OAB:13.672

 Diante do exposto, pela presença dos pressupostos legais e por tudo 

mais que dos autos consta, acolho parcialmente pedido inicial formulado 

por Otoniel ferreira de Souza E Josiane Cristina da silva Souza, para 
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DECLARAR Dissolvido o vínculo CONJUGAL que mantinham, julgando 

procedente o pedido e, por conseguinte, decreto-lhes o DIVÓRCIO 

fazendo-o com fundamento no artigo 37 da Lei 6.515/77 c/c artigo 226 § 

6º da Constituição federal.Defiro a guarda unilateral em favor do 

re-querente nos termos do Artigo 33 do ECA.Sem custas e sem 

honorários por serem as partes benefi-ciárias da assistência judiciária 

gratuita.Transitada em julgado, expeça-se o competente mandado de 

averbação ao Serviço Notarial constante de fls. 09, bem como lavra-se, o 

competente termo de guarda e compromisso, instando-se o guardião a 

subscreve-lo bem como, devendo fielmente desempenhar o encargo 

Artigo 32 ECADepois de cumpridas as determinações e feitas as de-vidas 

anotações e comunicações, arquivem-se.Publique-se. Intime-se.Desta 

audiência saem os presentes devidamente intimados e cientificados. 

Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 266699 Nr: 5959-80.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.KRMSMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CRISTINA LIRA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO SIMAO DO 

NASCIMENTO - OAB:16919

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos proposta por IAN THOMAS DA COSTA 

SILVA, representado, em face de AISLAN MARTINS, todos qualificados 

nos autos.

Pela petição de fl. 77, o exequente requereu a desistência da ação.

É relatório.

Decido.

Como se sabe, “constitui princípio, albergado na legis-lação vigente (CPC, 

art. 775), que o exequente tem a livre disponibilidade da execução, 

podendo desistir a qualquer momento, em relação a um, a alguns ou a 

todos os executados, mesmo porque a execução existe em proveito do 

credor, para a satisfação do seu crédito” (RSTJ 6/419).

Além disso, o credor pode desistir do processo de exe-cução, de regra, 

independentemente da concordância do executado.

Em consequência, com fundamento no art. 775, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo.

Dê-se baixa na restrição constante à fl. 61.

Sem custas e sem honorários.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

 Publique-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1006706-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO CANDIDO SANTANA (REQUERENTE)

RAUL AUGUSTO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA SANTANA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1006706-03.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Ao Advogado da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

14814341 e da certidão que designou audiência de ID 15272150. Várzea 

Grande/MT, 13 de setembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006969-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS (ADVOGADO(A))

ELZA DA SILVA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CARMEM MARIA HERDINA (REQUERENTE)

LUIZ ERNESTO HERDINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

1006969-98.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - Intimar a parte autora através de seu 

advogado para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente a 

determinação do id 1478113 e manifeste sobre o id 15133235, Várzea 

Grande/MT, 13 de setembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000764-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. C. D. O. (REQUERENTE)

M. A. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. L. A. (REQUERIDO)

I. C. D. O. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000764-53.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas à Advogada do Requerido para ciência da sentença de ID 

12850871. Várzea Grande/MT, 13 de setembro de 2018. Nercy Anchieta 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008003-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINA PEREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABERTINO PINTO DA COSTA (INVENTARIADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1008003-11.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Nomeio Inventariante a Sra. Josina Pereira da Costa, que deverá 

assinar o termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, 

parágrafo único, do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo 

de 20 dias (art. 620, do CPC). Caso todos os herdeiros não sejam 

representados pelo mesmo Advogado, a parte requerente deverá 

fornecer quantas cópias das primeiras declarações forem necessárias à 

citação, inclusive para a Fazenda Pública Estadual. Diligencie-se a 

inventariante, junto à Central de Testamentos, no sentido de promover a 

juntada aos autos, da comprovação da inexistência de testamento deixado 

pela “de cujus”, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (CNGC – 10.1.4). 

Assim, feitas as primeiras declarações, citem-se para os termos do 

Inventário, os herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública 

e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se houver menor de idade ou 

maior incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do CPC. Findo o prazo 

previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) bem(ns) do 

espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer aos autos o cálculo 

do imposto e guias correspondentes, emitidas pela Fazenda Pública. Após, 

a Inventariante deverá apresentar as últimas declarações (art. 636, do 

CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. O Inventariante deve 

carrear aos autos as certidões negativas de débitos gerais da Fazenda 

Pública Nacional, Estadual e Municipal, devidamente atualizadas. 

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Após, intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 416422 Nr: 20164-75.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVMS, KRCM

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033814/9/2018 Página 473 de 528



 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte que foi deferido o pedido de 

desarquivamento

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 323411 Nr: 19806-81.2013.811.0002

 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: FÁTIMA MARIA DA COSTA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELAINE HONORIO DE JESUS, ROSENILDO 

HONORIO DE JESUS, MARIA ROSA HONORIA DE JESUS, ROSIMEIRE 

HONORIO DE JESUS, LIDIANE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x) Impugnar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 432720 Nr: 2619-55.2016.811.0002

 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: VMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSS, JDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO DA SILVA 

GREGORIO - OAB:1752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 5ª DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO VICENTE - 

OAB:, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG - OAB:

 Pelas razões acima expostas e diante dos documentos constantes dos 

autos, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração para corrigir a 

omissão alegada e reconhecer a incompetência deste Juízo para analisar 

o feito, e determino, em consequência, a remessa do processo a umas 

das Varas Cíveis/Família da Comarca de São Vicente/SP.P. R. I.Exclua-se 

o feito da pauta audiência de instrução e julgamento designada nestes 

autos.Após, o trânsito em julgado, remeta-se o feito a umas das Varas 

Cíveis/Família da Comarca de São Vicente/SP.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 11 de Setembro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 322679 Nr: 19092-24.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, Keit Diogo Gomes 

- UNIVAG - OAB:14028, LYZIA SPARANO BARRETO FERREIRA - 

OAB:7.329-B/UNIVAG

 Certifico que cumprindo Decisão de 11/09/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, redesigno audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 04/10/2018 às 15h:30min. Intimem-se as parte, 

testemunhas de fls. 10 e seus procuradores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 352295 Nr: 17532-13.2014.811.0002

 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: MDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSB, WCDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Henrique Rocha - 

OAB:8.004/SP, BRUNO HENRIQUE ROCHA - UNIVAG - OAB:8004 

OAB/MT, COORDENADOR DA UNIVAG - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA/CURADOR - OAB:, Eguinaldo Erick Souza Siebra - 

OAB:18774/E, Eguinaldo Erick Souza Siebra - estagiário - 

OAB:OAB/MT 18774-E, VANIA MIRANDA NEVES DE 

SOUZA-ESTAGIARIA - OAB:18055-E

 Certifico que cumprindo Decisão de 11/09/2018, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, redesigno audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 04/10/2018 às 16h:15min. Intimem-se as parte, 

testemunhas de fls. 11 e seus procuradores.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002652-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RIBEIRO DE QUEIROZ (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação e a impugnação foram 

anexada tempestivamente, Impulsiono para a intimação das partes sob as 

provas que pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005632-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

BENJAMIN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Alvim da Fonseca (REQUERIDO)

ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS DUARTE (REQUERIDO)

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono os autos para autor manifestar sobre a 

diligência do Oficial de justiça ID 15262104.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 329866 Nr: 26168-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MARTINS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:9372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Processo n.°26168-02/2013 Cód.329866.

Vistos em correição...

Aplicando o entendimento do artigo 835, I do CPC, que determina 

preferencialmente a penhora de dinheiro determino a penhora em contas 

da parte devedora, considerando que o débito não foi quitado, aplico ao 
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devedor multa de 10% sobre o débito, bem como, fixo honorários 

advocatícios no mesmo patamar nesta fase processual (NCPC, art. 523, § 

1º).

Defiro o pedido quanto ao bloqueio/penhora de valores em contas e 

aplicações da parte devedora via Bacenjud.

Mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303859 Nr: 24815-58.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL, JOAQUIM MARTINS DE 

QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SALES BELCHIOR - 

OAB:17314

 Processo n° 24815-58/2012 (Cód. 303859)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio total 

da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 5.736,36, conforme 

peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Procedo à transferência dos valores. Aguarde-se resposta da Conta 

Única do TJ confirmando a transação eletrônica.

Já certificado o decurso do prazo sem impugnação, ao credor para 

manifestar-se. Havendo concordância, conclusos para extinção. Caso 

contrário, venham-me conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 332975 Nr: 1635-42.2014.811.0002

 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: EDILSON DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 

16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13241-A

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos desta Ação Declaratória c/c Indenização por 

Danos Morais para o fim de DECLARAR INEXISTENTE com relação ao autor 

o débito referente ao apontamento de R$ 307,92, contrato n° 5029969396. 

CONFIRMO a tutela de fls. 23. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

quanto aos danos morais.Diante da sucumbência recíproca, arbitro o 

ganho de causa em favor do autor em 70% e em favor da ré em 30%, o 

que norteará o pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre o valor atribuído à 

causa, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo Código de Processo Civil 

com relação ao autor.Por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, 

suspendo a obrigação de pagamento das custas processuais na parte em 

que sucumbiu (NCPC, art. 98, § 3º). Relativamente à ré, deverá recolher as 

custas processuais na proporção em que decaiu, sob pena de anotação 

às margens da distribuição, a fim de lastrear eventual Execução 

Fiscal.Transitada em julgado, e não havendo manifestação, arquivem-se 

com as devidas baixas e anotações.Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 431507 Nr: 1840-03.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ E SOUZA

 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:

 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. 33, 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 o autor, 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.: 443950 Nr: 8798-05.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOGELINA DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16.780

 Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando-se 

em conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.Delimito que a prova deverá 

versar quanto à validade do contrato que o autor afirma não ter firmado 

com o réu.Para tanto, considerando a farta documentação juntada pelo réu 

em sua defesa, ou seja, contrato assinado e documentos pessoais do 

autor utilizados na contestação, aparentemente os mesmos juntados na 

inicial, a prova da fraude caberá ao autor, inclusive, ante a alegação do 

autor de que inexiste vínculo, o que afasta a relação de consumo e 

inversão do ônus da prova.Já apresentadas provas, o autor requer a 

realização de prova pericial. A ré não se manifestou.Para realização da 

perícia nomeio o Me. Thyago Jorge Machado, Perito Oficial, com endereço 

na Avenida Leonides de Carvalho, número 111, unidade n°502, Bairro 

Miguel Sutil, CEP 78048-341, em Cuiabá, fone (65) 98112-2338 e e-mail: 

tmachado@forenselab.com, na forma do art. 465, do NCPC.Intimem as 

partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, no prazo 

comum de 10 (dez) dias.Após, ao Sr. Perito para apresentar proposta de 

honorários no prazo de 10 dias, consignando que, por ser o autor 

beneficiário da assistência judiciária, serão pagos pelo Estado mediante 

certidão de crédito.Autorizo o Sr. Perito a fazer vista dos autos para 

análise.Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização da perícia após o 

levantamento do percentual dos honorários, devendo a entrega do laudo 

ser efetuada em 15 (quinze) dias da realização da perícia.Juntando o 

laudo digam as partes em quinze dias e conclusos para 

sentença.Determino, desde já, que o réu traga aos autos a via original do 

contrato ou, ante a impossibilidade, de cópia legível, assim como, tela 

sistêmica e documento utilizado na contratação em que conste o endereço 

do proponente.Quanto à necessidade de juntada da via original, o que foi 

requerido pela autora, caberá ao autor assim indicar.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 409000 Nr: 16110-66.2015.811.0002

 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: CA 2 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

LTDA - ME, CESAR CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER PAV PAVIMENTAÇÃO E 

CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16110-66/2015 (Cód. 409000)

Vistos...

Realizada busca do endereço do sócio da empresa ré, Alexandre Souza 

Dias, no sistema Infoseg (Receita Federal), expeça-se mandado de 

citação nos seguintes endereços:

- Rua Cursino do Amarante, n.° 62, Centro, Apt. 803, Torre B, em Cuiabá;

- Av. Vereador Juliano da Costa, Marques, n.° 645, Cond. Residencial 

Parque Pantanal I, Apt. 601, em Cuiabá.

Sendo negativas as diligências, cite-se o sócio por carta com aviso de 

recebimento na Rua Dom Camilo Faresin, n.° 1437, Bairro Santa Maria 

Bertila, em Guiratinga-MT, CEP 78.760-000.

Não sendo o sócio localizado, sem nova conclusão dos autos, expeça-se 

mandado de citação por edital, pelo prazo de 20 (vinte) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 299266 Nr: 19855-59.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANILDO BATISTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 19855-59/2012 (Cód. 299266)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio total 

da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 31.834,29, conforme 

peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Procedo à transferência dos valores. Aguarde-se resposta da Conta 

Única do TJ confirmando a transação eletrônica.

Sendo a devedora revel na fase de conhecimento, ad cautelam, intime-a 

da penhora via carta com aviso de recebimento.

Sem prejuízo, ao credor para manifestar-se. Havendo concordância, 

conclusos para extinção. Caso contrário, venham-me conclusos para 

análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 283158 Nr: 1974-69.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIGUE GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, CAPTIVA COMÉRCIO, 

CONSULTORIA E TELEFONIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA THAYS REGINA 

NAJEM - OAB:4697/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago de oliveira Freitas - 

OAB:13.156

 Processo n° 1974-69/2012 (Cód. 283158)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio total 

da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 31.950,52, conforme 

peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Procedo à transferência dos valores. Aguarde-se resposta da Conta 

Única do TJ confirmando a transação eletrônica.

Já certificado o decurso do prazo sem impugnação, ao credor para 

manifestar-se. Havendo concordância, conclusos para extinção. Caso 

contrário, venham-me conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 227286 Nr: 7466-47.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDSON LEÃO LEITE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LG ELETONICS DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7730/MT, MARCELO RAYES - OAB:141541/SP

 Processo n° 443/09 (Cód. 227286)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio total 

da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 11.671,53, conforme 

peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Procedo à transferência dos valores. Aguarde-se resposta da Conta 

Única do TJ confirmando a transação eletrônica.

Já certificado o decurso do prazo sem impugnação, ao credor para 

manifestar-se. Havendo concordância, conclusos para extinção. Caso 

contrário, venham-me conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 98860 Nr: 8353-36.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRAÇO ARQUITETURA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA GRAFITE COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, PAPELARIA CUIABÁ COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18626, CELSO CORREA DE OLIVEIRA - OAB:7344/MT, FABIO 

ARTUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:11409/MT

 Processo n.º 8353-36/2006 (Cód. 98860)

Vistos...

Não cabe ao devedor requerer dia e horário para cumprimento do 

mandado de devolução de bens. Ademais, a data requerida já se esvaiu, 

perdendo-se o objeto o pleito de fls. 3416.

Assim, cumpra-se o mandado, expedindo- se o necessário, conforme já 

determinado.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 281239 Nr: 25179-64.2011.811.0002
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 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS PEDRO MEDRADO LUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - OAB:6024, MAYNA 

DANTAS DE CARVALHO SANTOS - OAB:9052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ADRIANO BOCALAN 

- OAB:9566 - MT, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Processo nº 25179-64/2011. Cód. 281239.

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores mediante alvará, devendo a 

Sra. Gestora providenciar a expedição conforme requerido às fls.172.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, 11 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 381408 Nr: 27808-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX JUNIOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:317.407, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 Processo n° 27808-06/2014 (Cód. 381408)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio total 

da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 9.415,79, conforme 

peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Procedo à transferência dos valores. Aguarde-se resposta da Conta 

Única do TJ confirmando a transação eletrônica.

Certifique-se o prazo sem oferecimento de impugnação.

Ao credor para manifestar-se. Havendo concordância, conclusos para 

extinção. Caso contrário, venham-me conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 281972 Nr: 719-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO ALBERTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:13548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455/MT, RENATTA SOUZA CARVALHO 

TIRAPELLE - OAB:7468

 Processo n° 719-76/2012 (Cód. 281972)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informado o bloqueio total 

da dívida em contas da parte devedora, ou seja, R$ 1.110,81, conforme 

peças de detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Procedo à transferência dos valores. Aguarde-se resposta da Conta 

Única do TJ confirmando a transação eletrônica.

Já certificado o decurso do prazo sem impugnação, ao credor para 

manifestar-se. Havendo concordância, conclusos para extinção. Caso 

contrário, venham-me conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303650 Nr: 24608-59.2012.811.0002

 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: ANDERSON MANOEL DO ESPIRITO SANTO

 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

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ANDERSON 

MANOEL DO ESPÍRITO SANTO, devidamente qualificado nos autos, em 

desfavor do BANCO IBI S/A, também qualificado.

Em face do que consta às fls. 164, em que o credor concorda com o valor 

depositado e requer o levantamento, e considerando que a devedora não 

ofertou impugnação, ao contrário, pediu a extinção do feito, DOU COMO 

EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do art. 

924, II, do NCPC.

Autorizo o levantamento do valor depositado em favor do credor, 

conforme requerido, devendo ser observadas as cautelas de praxe.

Honorários quitados. Custas finais pela devedora, que deverá ser intimada 

para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, tomando-se por base o valor 

atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição para lastrear eventual execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 328527 Nr: 24848-14.2013.811.0002

 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: LEOMARA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A OPERADORA DE TELEFONIA 

MÓVEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo n.º 24848-14/2013 (Cód. 328527)

Vistos...

Diante da concessão de efeito suspensivo à decisão de fls. 82, no que 

tange ao pagamento das custas processuais, intime-se a autora para 

comparecer em juízo para coleta do padrão gráfico de fls. 90/94, 

oportunidade em que também deverá trazer os documentos (cópias em 

tamanho natural, coloridas e autenticadas) solicitados pelo perito no item 

4.2, fls. 88.

Intime-se a ré para juntar nos autos a via original do documento solicitado 

no item 4.1 de fls. 88.

Após, ao Sr. Perito para indicar data, local e horário para início dos 

trabalhos periciais, devendo também ser advertido que o pagamento de 

seus honorários será feito mediante certidão de crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 327651 Nr: 23973-44.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA MARIA DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Processo n.º 23973-44/2013 (Cód. 327651)

Vistos...

Por não vislumbrar que a proposta de honorários não é excessiva, além 

do que os elementos trazidos pelas partes não me parecem suficientes 

para reduzi-los, em especial, por entender que valoriza o trabalho do 

expert, fixo o valor em R$ 2.980,00 (dois mil novecentos e oitenta reais).

Em melhor análise dos autos, a arguição inicial é a ausência de contrato, o 

que afasta, por óbvio, as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor. Em decorrência, REVOGO a parte em que inverti o ônus da 

prova no saneador de fls. 85 e tutela de fls. 20.

Por observar que a perícia foi requerida por ambas as partes, intime-se a 

ré para depósito de 50% do valor (R$ 1.490,00) no prazo máximo de 10 

(dez) dias. Quanto à autora, por ser beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, a parte que lhe cabe deverá ser paga mediante certidão de 

crédito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 10 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 370048 Nr: 19479-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIZE PAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBSON MOREIRA, VANDI VALDI 

EVANGELISTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - 

OAB:11327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.° 19479-08/2014 (Cód. 370048)

Vistos...

Considerando que é dever das partes a atualização de seus endereços 

na primeira oportunidade, o que, inclusive, consignei às fls. 144 após 

tentativas infrutíferas de intimação pessoal dos devedores, que são revéis 

na fase de conhecimento, e por observar que mesmo tentada nova 

diligência – também infrutífera – no endereço indicado nos autos, aplico 

aos devedores multa e honorários advocatícios no patamar de 10%.

Defiro o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, conforme 

requerimento de fls. 152, item 2.

Defiro, também, o bloqueio de valores em contas da parte devedora, bem 

como, de veículos via Renajud (itens 3 e 4, fls. 152). Para tanto, 

mantenham-se os autos conclusos para as diligências necessárias, em 

caráter sigiloso.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007616-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007616-30.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: 

ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA Vistos... Defiro o pedido de alteração do 

Polo ativo, conforme requerido à Id. nº 15170109, devendo a Sra. Gestora 

providenciar o necessário. Feito isso, ao credor para impulsionar o feito. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007844-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007844-68.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES 

INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: FRANKLIN RAMOS DA SILVA 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001052-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINA DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS CARDOSO DA SILVA (RÉU)

SERGIO ALVES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

MIGUEL BARACAT NETO (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001052-35.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA LINA DA SILVA FIGUEIREDO RÉU: DOUGLAS 

CARDOSO DA SILVA, MIGUEL BARACAT NETO Vistos... Intimem-se as 

partes, para querendo, no prazo comum de quinze dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir. Determino ainda, que a Sra. Gestora 

certifique se o corréu Douglas Cardoso Da Silva apresentou contestação. 

Feito isso, conclusos para designação de audiência de instrução. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002118-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ALEIXO AUGUSTO (REQUERENTE)

HELCIO CARLOS VIANA PINTO (ADVOGADO(A))

MARCIA ELIKA DANTAS ALEIXO AUGUSTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

HIMITSU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002118-84.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: CLAUDINEI ALEIXO AUGUSTO, MARCIA ELIKA DANTAS 

ALEIXO AUGUSTO REQUERIDO: HIMITSU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 
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Vistos... Intimem-se as partes, para querendo, no prazo comum de quinze 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir. Não havendo 

manifestação, certifique a Sra. Gestora. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004849-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ADRIANO GONCALVES (AUTOR(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004849-53.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADRIANA ADRIANO GONCALVES RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Por envolver direito de 

menor, determino o envio dos autos ao Ministério Público para 

manifestação. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005323-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE SOUZA ALMEIDA (AUTOR(A))

ANANDA ALVES DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DE "CUJUS" LINO COELHO DE AZEVEDO (RÉU)

VALDERES GOMES FERREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005323-53.2018.8.11.0002. 

AUTOR: MARIA DO CARMO DE SOUZA ALMEIDA RÉU: DE "CUJUS" LINO 

COELHO DE AZEVEDO, VALDERES GOMES FERREIRA Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a ação versa sobre direitos reais 

imobiliários, de modo que é requisito fundamental, quando a parte 

declara-se casada, a apresentação da outorga uxória/marital, conforme 

dispõe art. 73, do CPC, sob pena de nulidade processual (art. 74, 

parágrafo único, CPC). Demais disso, verifica-se que a autora indica para 

o polo passivo da ação o de cujos Lino Coelho de Azevedo, contudo a 

pessoa falecida não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, 

de modo que a ação deveria ter sido proposta contra o inventário ou os 

herdeiros do falecido. Demais disso, faz-se necessária a comprovação do 

óbito do requerido o que não ocorreu. Ainda, em análise das certidões de 

ônus dos imóveis usucapiendo verifica-se que a atual proprietária dos 

imóveis é pessoa diversa da indicada na exordial, qual seja Verdade Emp. 

Imob. Ltda. e Lourenço Boabaid, sendo certo que está também deve 

figurar no polo passivo da ação, bem como aqueles cujo nome está 

averbado à margem da matrícula. Outrossim, verifica-se que a parte 

autora não juntou aos autos a cópia atualizada das matriculas dos imóveis, 

o que é essencial ao deslinde da ação, sendo certo que nela constam os 

dados dos atuais proprietários do imóvel. Quanto o pedido de citação por 

edital, é pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no 

sentido de que essa é admitida apenas nas hipóteses em que tenham sido 

esgotadas as tentativas de localização do requerido para que tenha 

ciência dos atos processuais. Verifico não ser esse o caso dos autos, 

uma vez que sequer restou demonstrado que foi tentada a localização dos 

requeridos, ademais, os seus dados pessoais e o endereço deste 

constam na escritura pública que deverá ser acostada aos autos. De tal 

modo, no caso, a cópia atualizada da matrícula do imóvel é essencial ao 

deslinde da ação, sendo que nela consta os dados do atual proprietário do 

imóvel, bem assim daqueles para quem foram cedidos e transferidos os 

direitos e que também devem integrar o polo passivo da ação. Também, 

não foi juntado aos autos o memorial descritivo do imóvel. No mais, 

verifica-se a parte autora pugna pela citação do requerido via edital, o que 

somente tem cabimento depois de esgotados os meios de localização da 

parte ré (CPC, art. 256, § 3º), o que não restou demonstrado nos autos, 

pois não juntou qualquer comprovante de que tentou localizar a parte ré, 

ademais, os seus dados pessoais e o endereço deste constam na 

escritura pública que deverá ser acostada aos autos. Destarte, indefiro o 

pedido de citação por edital. 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. Por fim, não foi juntado aos autos a planta 

e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, o que 

é essencial nos termos do art. 216-A, II, da Lei de Registros Públicos. 

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. 1) - 

Apresentar nos autos certidão de casamento e outorga uxória, nos termos 

do artigo 73, do CPC, ou incluir o cônjuge no polo passivo ativo da ação; 2) 

- Comprovar o óbito do requerido Lino Coelho de Azevedo, bem como 

corrigir o polo passivo para constar seu espólio ou, na ausência deste, os 

herdeiros. 3) Juntar cópia atualizada da matricula do imóvel; 4) Incluir a 

atual proprietária e os cessionários do direito sobre o imóvel no polo ativo 

da ação, qualificando-os; 5) Qualificar os confinantes, informando 

endereço completo, requerendo a citação pessoal destes (art. 246, §3º, 

do CPC) 6) Requerer a intimação/manifestação da Fazenda Pública da 

União, do Estado e do Município; 7) 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, 2 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005128-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO GIL DALFFE DE ARAUJO (AUTOR(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005128-68.2018.8.11.0002. 

AUTOR: GILBERTO GIL DALFFE DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a petição inicial está endereçado ao Juizado Especial desta 

Comarca, contudo o requerente pugna pela realização de perícia o que 

não tem cabimento na Justiça Especial. De tal modo, deverá a parte autora 

esclarecer se pretende que o feito tramite na justiça comum ou especial e, 

se for o caso, corrigir o endereçamento. Desde já, por economia 

processual e celeridade, consigno que caso o requerente opte pela 

continuidade do feito na Justiça Comum deverá emendar a inicial, nos 

termos a seguir expostos. O requerente não cumpriu satisfatoriamente os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou os 

endereços eletrônicos das partes. Demais disso, verifico não foi acostado 

comprovante de prévio requerimento administrativo. Assim, considerando 

que o Superior Tribunal de Justiça exarou o entendimento de que a 

exigência do prévio requerimento administrativo, como condição para o 

regular exercício do direito de ação, não viola o disposto no art. 5º, XXXV, 

da Constituição Federal, bem assim que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir (RE 938.348/GO, decisão monocrática do Ministro do STF, Luiz 

Fux), deverá o autor comprovar que realizou requerimento administrativo. 

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. Esclarecer se pretende que a presente ação 

tramite no Juizado Especial ou Justiça Comum, corrigindo o endereçamento 

se for este o caso. Optando o requerente pelo prosseguimento do feito 

nesta vara, deverá: 2. Informar os endereços eletrônicos das partes; 3. 

Juntar comprovante de prévio requerimento administrativo, na hipótese de 

não possuí-lo deverá manifestar sobre a possível extinção do feito sem 

resolução do mérito, em razão da ausência de interesse de agir (art. 10, 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam 

os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea 

Grande, 2 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 
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LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005617-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WANDERLEIA JOANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005617-08.2018.8.11.0002. 

AUTOR: WANDERLEIA JOANA DE CAMPOS RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. Compulsando os autos, verifico que a procuração e a declaração 

de hipossuficiente acostadas aos autos foram emitidas em agosto de 

2016, antes do evento danoso em discussão no presente autos, que 

supostamente ocorreu em setembro de 2017. De tal modo, determino a 

intimação da parte autora para emendar a petição inicial e trazer aos autos 

procuração ad judicia, declaração de hipossuficiente e comprovante de 

endereço atualizados (do corrente ano), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 2 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45616 Nr: 1300-43.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOMAT FRIGORÍFICO DE MATO GROSSO, 

ISAMU SANO, ORIDES TOSCANO, YEDA KOPPS SANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAMU SANO, Cpf: 04230868120 e 

atualmente em local incerto e não sabido YEDA KOPPS SANO, Rg: 

686.135, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: LOTES DE TERRAS SOB O NºS 86, 87, 89, 90 E 91, COM ÁREA 

TOTAL DE 1.210 HETCARES PAULISTAS, SITUADOS NO LUGAR 

DENOMINADO "XINGÚ", NO MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÁES-MT, DENTRO DAS SEGUINTES DIVISAS E CONFRONTAÇÕES: 

- AO NORTE, PELA MARGEM DIREITA DO RIBEIRÃO IBIRAPUIATÃ, 

CONFRONTANDO COM TERRAS LOTEADAS DA MESMA SUB-DIVISÃO; 

AO SUL: - POR UMA LINHA RETA CONFRONTANDO COM TERRAS DO 

LOTE 98, DESTA MESMA GLEBA E SUB-DIVISÃO; A ESTE: - POR UMA 

LINHA RETA, CONFRONTANDO COM TERRAS DO LOTE Nº 88, DESTA 

MESMA COLONIZAÇÃO E GLEBA. CADASTRADO NO INCRA, EXERCÍCIO 

1977, Nº DO IMÓVEL - 901.032.015.962, ÁREA TOTAL 1. 201,0 HAS., 

CONFORME CERTIDÃO EXPEDIDA EM 16.1.78, PELO INTITUTO NACIONAL. 

PROPRIETÁRIO - GUILHERME MASSIRONI, AGRICULTOR, E SUA MULHER 

OLINDA MARQUES MASSIRONI, DO LAR, BRASILEIROS, RESIDENTES EM 

LONDRINA-PR. NÚMERO DO REGISTRO ANTERIOR 32.266, FLS. 221, 

LOVRO 3W, EM 9.9.66, NO RGI DO 2º OFÍCIO DA CAPITAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. CUIABÁ, 9 DE FEVEREIRO DE 1978. AVALIADO EM R$ 

2.400,00 POR HECTARE ( ALGO EM TORNO SW 40 SACAS DE SOJA POR 

HECTARE, SENDO A SOJA A "MOEDA" CORRENTE PAR ESSE TIPO DE 

NEGOCIAÇÃO), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE R$ 2.904.000,00 

(DOIS MULHÕES, NOVECENTOS E QUATRO MIL REAIS), 14.8.2017. AS 

PRAÇAS DE LEILÃO FORAM DESIGNADAS PARA OS DIAS 9.10.2018 E 

18.10.2018, ÀS 14H00, NA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO, 1447, BAIRRO 

GOIABEIRAS, CUIABÁ-MT. OS LEILOEIROS UTILIZARÃO O SÍTIO PARA 

LEILÃO ELETRÔNICO, PORTAL www.kleiberleiloes.com.br, LEILOEIRA 

OFICIAL LUZINETE MUSSA DE MORAES PEREIRA E LEILOEIRO RURAL 

ÁLVARO ANTONIO MUSSA PEREIRA.

Resumo da Inicial: ZAHER E CIA. LTDA. MOVE AÇÃO DECLACATÓRIA DE 

NUILIDADE DE ATO JURÍDICO, COMINADO COM RESSARCIMENTO DE 

DANOS MATERIAIS EM DESFAVOR DA FRIGOMAT- FRIGORÍFICO MATO 

GROSSO LTDA.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, homologo o laudo de avaliação de 

fls. 410.2 – Determino a designação de datas para realização de praça 

judicial, devendo ser expedidos os respectivos editais, que deverão 

conter os requisitos ditados pela lei (CPC, art. 886) e haverão de ser 

publicados na forma do art. 887, § 1º e 3º e art. 889, ambos do Código de 

Processo Civil.O leilão será presidido pelo leiloeiro oficial e desde logo, fixo 

a comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga 

pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser 

informado previamente aos interessados. A esses atos as partes deverão 

ser cientificadas por intermédio de seu advogado ou, não o possuindo, 

pessoalmente (CPC, art. 889).3 - Deverá o credor trazer matrícula 

atualizada dos imóveis para realização do ato. Prazo: 10 dias.4 – 

Eventuais credores com garantia real ou com penhora anteriormente 

averbada, que não sejam de qualquer modo parte na execução, haverão 

de ser intimados, pessoalmente e por mandado, ao menos 05 (cinco) dias 

antes da primeira praça (CPC, art. 889, V).5 - Intimem-se e cumpra-se, 

com as providências necessárias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célia Regina Brandão 

Conte, digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 303604 Nr: 24559-18.2012.811.0002

 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: TALITA DE FATIMA ARIANE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESCONHECIDOS, natália aparecida de pinho 

nunes, walter dos santos nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, POIS 

A REQUERENTE NÃO FOI ENCONTRADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320178 Nr: 16568-54.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE MARQUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407, Rodrigo Nunes - OAB:OAB/SP 144.766

 INTIMAÇÃO da parte Requerente para manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (CINCO) dias sob pena de 

devolução dos autos para Central de Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 381827 Nr: 28131-11.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RODRIGUES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ ARFOX - OAB:

 Certifico que a parte Requerida apresentou o Recurso de Apelação da 

(fls.96/104) TEMPESTIVAMENTE). Em sendo assim, intima-se a parte 
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Requerente para Contrarrazoar no prazo de 15(dias). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 283926 Nr: 2892-73.2012.811.0002

 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: GINCO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:MT 

12.919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Requerente para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 05(CINCO) dias sob pena de devolução dos autos 

para o arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 414984 Nr: 19323-80.2015.811.0002

 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: RCDS, EDNA MARA PEREIRA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Certifico que a parte Requerida apresentou o Recurso de Apelação da 

(fls. 106/116) TEMPESTIVAMENTE . Em sendo assim, intima-se a parte 

Requerente para Contrarrazoar no prazo de 15(dias). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 224161 Nr: 4390-15.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELIA FERREIRA LAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA SOARES BERTOLINO, LEONILDO 

JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA REGINA DE MATOS - 

OAB:1339-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590, ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA - 

OAB:7590-B, FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23948/0

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

ONDE O OFICIAL NÃO CONSEGUIU INTIMAR A REQUERENTE DA 

AUDIÊNCIA DESIGNADA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 1840 Nr: 12218-19.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PINTO DE FIGUEIREDO, ANTÔNIO 

EDSON PINTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da Requerente para manifestar interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 05 (CINCO) dias sob pena de devolução dos autos 

para a Central de Arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 337201 Nr: 5546-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPEMÁQUINAS COMÉRCIO DE PEÇAS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEY AUGUSTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LOISA BORGMANN 

ZANELLATTO - OAB:20620/O, VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES 

- OAB:13906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, deixei de encaminhar mandado para central de mandados, 

considerando que os depósitos comprovados às fls. 77/80 foram 

utilizados, nos mandados de fls. 81/86, em sendo assim, encaminho 

intimação a autora para que deposite as diligências no prazo de 05 (cinco) 

dias, observando que fora solicitado a citação por hora certa, neste caso, 

o Sr. Of. deverá diligênciar por 03 vezes no local indicado para citação. 

NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 437157 Nr: 5233-33.2016.811.0002

 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: JOÃO EUDES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico que a parte Requerida apresentou o Recurso de Apelação da 

(fls.110/126) TEMPESTIVAMENTE. Em sendo assim, intima-se a parte 

Requerente para Contrarrazoar no prazo de 15(dias). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 320262 Nr: 16653-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLITON NARDELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. NASCIMENTO - 

OAB:17.992-o, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:10.421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Intimação ao autor para retirar a certidão de habilitação de crédito, no 

prazo de 05 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008091-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

ALVANI MANOEL LAURINDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DIAS EVANGELISTA (RÉU)

E D EVANGELISTA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008091-49.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ALVANI MANOEL LAURINDO RÉU: E D EVANGELISTA - ME, 

EDSON DIAS EVANGELISTA Vistos. Trata-se de Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Alugueis e Pedido de Tutela de Urgência proposta por 

ALVANI MANOEL LAURINDO, representado por seu procurador 

ANDERSON CORRÊA ROZIN, em desfavor de E.D.EVANGELISTA ME – 

DIAS AUTO CENTER e EDSON DIAS EVANGELISTA, todos qualificados 

nos autos em epígrafe, alegando, em apertada síntese, que é proprietário 

de um imóvel comercial, nesta cidade de Várzea Grande/MT. Aduz que, 

firmou contrato de locação com o primeiro pelo período inicial de 12 (doze) 
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meses, com início em 01/01/2015 e término em 31/12/2015, pelo valor 

inicial de R$3.000,00 (três mil reais). O contrato previa que em caso de 

silêncio das partes este seria prorrogado automaticamente por prazo 

indeterminado. Afirma que, Requerida não vem pagando corretamente os 

aluguéis do imóvel desde maio de 2015, totalizando 40 (quarenta) meses 

de aluguel vencidos, importando um valor de R$178.718,90 (cento e 

setenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e noventa centavos), e que 

enviou notificações ao requerido acerca do débito, no entanto não houve 

resposta. Sustenta que, o locatário prestou serviços à frota de sua 

empresa que totaliza R$25.395,00 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e 

cinco reais), que devem ser abatidos dos alugueis devidos. Assim, postula 

seja concedida a tutela antecipada, para determinar que o 

requerido/locatário desocupe o imóvel no prazo máximo de 15(quinze) 

dias. É o breve relatório. Fundamento e decido. A Lei do Inquilinato (Lei n.º 

8.245/91) utiliza o Código de Processo Civil subsidiariamente, quando a 

mesma for omissa, conforme o disposto no art. 79 da referida lei especial, 

todavia esta traz em seu art. 59, §1º um rol de casos que autorizam a 

concessão da tutela antecipada nas ações de despejo. O caso em tela 

está previsto na hipótese do inciso IX, do artigo 59, da referida Lei, logo, 

estando devidamente albergado pela Lei Especial, para a concessão de 

liminar, em sede de ação de despejo, deverá ocorrer a prestação de 

caução idôneo, conforme previsão do §1º do artigo 59 da Lei n.º 8.245/91, 

in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as 

ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...] IX 

– a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo. No caso, verifica-se que 

o contrato entabulado entre as partes não faz previsão expressa de 

qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei de Locação, bem assim 

restou evidenciada a falta de pagamento do aluguel na data 

convencionada. Contudo, verifica-se que o autor nada manifestou quanto 

à prestação de caução, que é requisito para a concessão da medida 

liminar; trata-se de uma medida de contracautela e serve para garantir 

eventual ressarcimento de dano sofrido pelo locatário em caso de 

insucesso da demanda ante a providência tomada "initio litis" pelo juízo. 

Sendo assim, considerando a presença dos requisitos legais para a 

caracterização da hipótese de despejo prevista no inciso IX, do § 1º, do 

art. 59, da Lei n. 8.245/1991, o despejo coercitivo deve ficar condicionado 

à prestação de caução, nos termos delineados. Nesse sentido confira-se: 

“RESCISÃO CONTRATO LOCAÇÃO – IMOVEL URBANO - LIMINAR DE 

DESPEJO DEFERIDA – CAUÇÃO NÃO OFERTADA – REQUISITO 

INDISPENSÁVEL – ART. 59, §1º, IX, LEI Nº 8.245/91 – DECISÃO 

REFORMADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – REJEITADA – RECURSO 

PROVIDO. Para a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento 

de aluguéis e acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o 

locador comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91. Não prestando a caução exigida, o indeferimento da liminar é 

medida que se impõe. Para que haja condenação por litigância de má-fé, 

deve restar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art.17 do CPC.” 

(AI 8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 

09/08/2016) – sem destaques no original. Consigno, por fim, que não é o 

caso de purgação da mora ante o expresso desejo do autor em não 

manter a continuidade do contrato, reavendo assim o imóvel à sua posse. 

Ante o exposto, estando demonstrada nos autos a presença dos 

requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991, isto é, o inadimplemento 

do locatário e a inexistência de garantias contratuais; DEFIRO A LIMINAR 

pretendida, para determinar que a parte requerida desocupe o imóvel 

voluntariamente no prazo de 15 (quinze), entregando as chaves do imóvel, 

sob pena de despejo coercitivo. O CUMPRIMENTO DO DESPEJO 

COERCITIVO FICA CONDICIONADO A PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO, real ou 

fidejussória, oferecida mediante termo de depósito a ser lavrado nos 

autos, NO PRAZO 05 DIAS (Artigo 59 §1º Lei n.º 8.245/91), sob pena de 

revogação da liminar. Cite-se/ intime-se o réu, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 13 de Dezembro de 2018, às 14h20, constando que a peça 

contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação 

de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 13 de setembro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007366-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA MORAIS DA SILVA (REQUERENTE)

Achiles Tiago Toschi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1007366-60.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser 

modificada a decisão recorrida de ID. 14805505 – Pág. 1-3, cujos 

fundamentos, s.m.j., bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Presto, em ofício que segue, as informações que me foram 

requisitadas por meio do Ofício de n. 14/2018/GB2VC, o qual foi 

encaminhado por meio eletrônico, conforme aviso de recebimento da 

correspondência enviada nestes autos. Dê-se regular prosseguimento ao 

feito. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008228-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIR CELIO DE MORAES (AUTOR(A))

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ZARZENON & CIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008228-31.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RONIR CELIO DE MORAES RÉU: ANTONIO ZARZENON & CIA 

LTDA - ME Vistos. Em análise dos autos, verifica-se que o presente feito 

está endereçado ao Juizado Especial Cível, de forma que este juízo 

carece de competência para processar e julgar a presente demanda. Ante 

o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição 

para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 13 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008256-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE MARIA SILVA (AUTOR(A))

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008256-96.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): REGIANE MARIA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação proposta em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal, 

de tal modo, falece este juízo de competência para processar e julgar a 

presente lide. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar 

o presente feito. Determino, por conseguinte, que sejam os presentes 

autos redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta 

Comarca. Às providências. Várzea Grande, 13 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008225-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008225-76.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DOMINGOS SAVIO PINTO RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA 

SENHORA DA GUIA LTDA - ME, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP, 

ANTÔNIA DE CAMPOS MACIEL Vistos. Compulsando os autos, verifico 

que o requerente não cumpriu satisfatoriamente os requisitos elencados 

no art. 319 do CPC, haja vista que não informou os endereços eletrônicos 

das partes. Ademais, requer os benefícios da gratuidade de justiça, 

contudo a exordial não veio instruída com a declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada pelo demandante, nos termos do 

art. 99, § 4º, do CPC. Do mesmo modo, em sendo o autor servidor público 

aposentado da Polícia Militar, deverá demonstrar sua insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, por meio de 

documentos idôneos. Por fim, verifica-se o valor atribuído à causa 

(R$28.620,00) é inferior à soma dos pedidos constantes na exordial, em 

desacordo com o disposto no art. 292, II, V e VI, do CPC, pois além da 

nulidade do negócio jurídico, pleiteia a reparação de danos morais, no 

valor correspondente a 30 salários mínimos. Logo o valor da causa deve 

corresponder à soma do valor pretendido a título de damos morais e do ato 

que se pretende anular. 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 os 

endereços eletrônicos das partes, o que se não for possível também 

deverá ser informado. 2. Corrigir o valor atribuído à causa, conforme 

disposto no artigo 292, incisos II, V e VI, do CPC. 3. Juntar declaração de 

hipossuficiência devidamente assinada, bem como comprovar a alegada 

hipossuficiência, sob pena de indeferimento dos benefícios da gratuidade 

da justiça e/ou proceder o recolhimento dos emolumentos iniciais (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. Várzea Grande, 13 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008231-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WYLMA CEBALHO DO CARMO BASTOS (AUTOR(A))

WILSA CEBALHO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008231-83.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): WYLMA CEBALHO DO CARMO BASTOS RÉU: SERVICO 

REGISTRAL E NOTARIAL DE ACORIZAL - MT Vistos. Trata-se de 

Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja competência é de uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões, nos termos da 

RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece de 

competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande, 13 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007892-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007892-27.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA DE FATIMA DA SILVA RÉU: DANIEL RODRIGUES DA 

SILVA Vistos. I – Cite-se aquele em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo, bem como todos os confinantes do referido imóvel; II – Por 

edital, com prazo de 30(trinta) dias, citem-se os eventuais interessados 

em lugar incerto, caso haja (art. 259, I, do CPC); III – Por meio eletrônico, 

intime-se para manifestar interesse na causa, os representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município (art. 246, §§ 1º e 2º, 

do CPC); IV – Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis para que 

proceda a averbação da presente ação junto à matrícula do imóvel, objeto 

destes autos; V - Concedo, à parte autora a gratuidade de justiça, nos 

termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 13 de setembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007898-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A S DE ASSIS ME - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007898-34.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A EXECUTADO: A S 

DE ASSIS ME - ME Vistos. Cite-se a parte executada para, no prazo legal 

de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, 

caput, do CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. 

Não efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a 

sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 13 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008117-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE OLIVEIRA DE ARRUDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008117-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: 

JACQUELINE OLIVEIRA DE ARRUDA Vistos. Inicialmente, verifica-se que 

não consta nos autos a informação de que foram recolhidos os 

emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se a parte autora, para 

comprovar o recolhimento das custas referentes à distribuição da 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem 

resolução do mérito, conforme previsão do artigo 290 do Código de 
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Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e façam os autos conclusos. Várzea Grande, 13 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008090-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIVY MALHAS COMERCIO E CONFECCOES LTDA. (EXEQUENTE)

FABIANA ELIZABETE BACKES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILA LUIZA LADISLAU - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008090-64.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: LIVY MALHAS COMERCIO E CONFECCOES LTDA. 

EXECUTADO: ONILA LUIZA LADISLAU - ME Vistos. Cite-se a parte 

executada para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de penhora de 

tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito atualizado, 

observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda-se de 

imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos termos do art. 

829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de 

Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 

15 (quinze) dias após a juntada do mandado de citação, opor embargos à 

execução (art. 915, caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, 

caput, CPC). Nos termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa, que será reduzido pela metade 

em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande, 13 de setembro 

de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008013-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA (ADVOGADO(A))

LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008013-55.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA RÉU: 

CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA Vistos. Em análise dos autos, 

verifica-se que o exequente pretende a execução judicial de acordo 

firmado no Centro Judiciário de Solução de Conflitos desta Comarca, 

contudo a exordial não veio instruída com a sentença homologatória, 

documento essencial para que o termo de acordo constitua título executivo 

judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC. De outro norte, não merece 

prosperar o pedido do exequente para que se aproveite os emolumentos 

judiciais recolhidos em outro processo, extinto sem resolução do mérito, 

posto que a extinção do feito não isenta o promovente do pagamento das 

custas processuais daquele feito. Ademais, verifica-se que a execução 

não veio acompanhada do demonstrativo de débito, consoante previsão 

da alínea ‘b’ e parágrafo único do art. 798 do CPC. Assim, determino que o 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando cópia 

da sentença homologatória do acordo firmando de modo a constituir título 

executivo judicial, bem como o demonstrativo de débito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de documento 

indispensável à propositura da ação (art. 801 c/c 320, do CPC). Outrossim, 

intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento das custas 

referentes à distribuição da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme previsão do 

artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, façam os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande, 13 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005252-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA (ADVOGADO(A))

ANA CARLA FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOVALDO CARDOSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1005252-85.2017.8.11.0002 

Parte Autora: Ana Carla Ferreira Mendes Parte Requerida: Ariovaldo 

Cardoso Vistos, em correição. Em face da petição de Id. 8856279, em que 

o autor requer a extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil) e, via de 

consequência JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, VIII, do supracitado Estatuto. Sem condenação em 

honorários, ante a inexistência do contraditório. Custas, pela parte autora 

diante de sua desistência, conforme prevê o artigo 90 do NCPC. Tais 

exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, 3º, do 

NCPC, uma vez que defiro o benefício da justiça gratuita. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. I. e 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de agosto de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003240-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEDER DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

EMERSON MENDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1003240-98.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Em face da petição de Id. 8107203, em que o autor 

requer a extinção do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil) e, via de consequência JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do 

supracitado Estatuto. Sem condenação em honorários, ante a inexistência 

do contraditório. Custas, pela parte autora diante de sua desistência, 

conforme prevê o artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, 3º, do NCPC, uma vez que defiro o 

benefício da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 25 de agosto de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002495-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP (AUTOR(A))

KARLOS LOCK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENTON DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1002495-21.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Em face da petição de Id. 8138484, em que a parte 

autora requer a extinção do feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, 

do Novo Código de Processo Civil, homologo a desistência manifestada, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência 

JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 

485, VIII, do supracitado Estatuto. Condeno a parte autora ao pagamento 
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das custas processuais. Não havendo o recolhimento das custas no 

prazo de 05 (cinco) dias, anote-se no cartório distribuidor. Sem 

condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 28 de agosto de 2017. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003652-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CARDOSO LEANDRO ARAUJO (ADVOGADO(A))

VALDEMAR DANTAS JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do Processo: 

1003652-29.2017.8.11.0002 AUTOR: VALDEMAR DANTAS JUNIOR RÉU: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos, em correição. Em face da petição 

de id. 10173627, em que a parte autora requer a desistência do presente 

feito, nos termos do parágrafo único do art. 200 do Código de Processo 

Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas se houver pelo autor diante de sua desistência, conforme 

prevê o artigo 90 do CPC. Contudo, concedo à parte autora os benefícios 

da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC, e em vista da 

gratuidade ora deferida, a exigibilidade da condenação na sucumbência 

ficará suspensa, conforme o art. 98, § 3º do CPC. Publique-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se. Várzea Grande, 18 de outubro de 2017. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004826-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO MASSAO YUKISHITA (AUTOR(A))

JORGE TERUO YUKISHITA (AUTOR(A))

EDEN ANDERSON GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE SOUZA SOARES (RÉU)

KAMILLA MEIRELES DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1004826-73.2017.8.11.0002 

AUTOR: SERGIO MASSAO YUKISHITA, JORGE TERUO YUKISHITA RÉU: 

KAMILLA MEIRELES DA SILVA, SERGIO DE SOUZA SOARES Vistos etc. 

Em face da petição de Id. 10173252, em que o autor requer a extinção do 

feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos (art. 200, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil) e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do supracitado Estatuto. 

Sem condenação em honorários, ante a inexistência do contraditório. 

Custas, pela parte autora diante de sua desistência, conforme prevê o 

artigo 90 do NCPC. Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos 

termos do artigo 98, 3º, do NCPC, uma vez que defiro o benefício da 

justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de 

outubro de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008102-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA (ADVOGADO(A))

MAURO SABATINI FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

CAROLINE DASSOLER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008102-78.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MAURO SABATINI FILHO RÉU: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA - ME, CAROLINE DASSOLER 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. 456, §1º, da 

CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007969-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Taísa Fernandes da SIlva Peres (ADVOGADO(A))

KLEBERSON DIEGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

AYTA DO CARMO BARACAT (REQUERIDO)

IMOBILIARIA NOVO LAR IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007969-36.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

KLEBERSON DIEGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO REQUERIDO: BARACAT 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, AYTA DO CARMO 

BARACAT, IMOBILIARIA NOVO LAR IMOVEIS LTDA - ME Vistos. Da 

análise dos autos, constato que os documentos anexados nos Ids. 

15126872 e 15126937 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 à 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos 

legíveis, atentando-se quanto à necessidade de que estes sejam cópias 

completas e de fácil leitura, com boa qualidade de visualização. Outrossim, 

observo que a parte autora descurou de colacionar procuração 

outorgando poderes a causídica Taísa Fernandes da Silva Peres OAB/MT 

12.815. Posto isso, com fundamento no art. 76, do CPC, suspendo o 

processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a requerente 

supracitada sane a irregularidade acima apontada, sob pena de extinção 

(art. 76, §1º, I, CPC). Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008151-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR DANIEL DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008151-22.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: JOACIR DANIEL 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. 
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Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008217-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(EXEQUENTE)

FABIANO LOPES BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIEL DA SILVA CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008217-02.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

EXECUTADO: ELIEL DA SILVA CARDOSO 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. 456, §1º, da 

CNGC/MT. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008239-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS (ADVOGADO(A))

ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEAL RESTAURANTE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008239-60.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ELIAS KALLAS PIANTINO BARBARA RÉU: IDEAL RESTAURANTE LTDA - 

ME Vistos, etc. 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. 456, §1º, da CNGC/MT. Outrossim, da detida 

análise dos autos, observo que a parte autora pretende, em suma, ser 

imitida na posse do imóvel descrito na inicial que foi adquirido mediante 

leilão extrajudicial, todavia, descurou de carrear nos autos documentos 

que comprovem a notificação da parte requerida e, assim, sua resistência 

injustificada na devolução/entrega do imóvel à autora. Destarte, determino, 

venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com a 

emenda da inicial, juntando nos autos cópia da devida notificação da 

ocupante do imóvel, sob as penalidades legais. Cumpra-se. Intime-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1008221-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADELAR DAL PISSOL (ADVOGADO(A))

BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA RODRIGUES DOS SANTOS FERRIER CUELLAR (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008221-39.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO RÉU: VILMA RODRIGUES DOS 

SANTOS FERRIER CUELLAR 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. 456, §1º, da CNGC/MT. 

Outrossim, da detida análise dos autos, observo que a parte autora 

pretende, em suma ser imitida na posse do imóvel descrito na inicial que foi 

adquirido mediante dação em pagamento, todavia descurou de carrear nos 

autos documentos que comprovem a notificação da parte requerida e, 

assim sua injustificada na devolução/entrega do imóvel à parte autora. 

Destarte, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder com a emenda da inicial, juntando nos autos cópia da devida 

notificação da ocupante do imóvel, sob as penalidades legais. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008022-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIVELTO MORAIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

CERAMICA R S LTDA - ME (REQUERIDO)

DAIANE MORAES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, cuja guia deverá ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

Emissão de Guia de Diligência). Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004488-36.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA LINS MANGOLIN (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Embora tenha sido devidamente intimada para promover o depósito integral 

dos honorários periciais, consoante decisão de ID 12567325, a parte 

requerida depositou apenas parte deste valor, consoante guia de depósito 

de ID 13861662. Diante do exposto, impulsiono o presente feito a fim de 

intimar a parte em questão para que cumpra na integra a decisão em 

referência, promovendo o imediato depósito do valor integral dos 

honorários periciais. Caso não haja cumprimento da presente intimação, 

encaminhe-se os autos conclusos para conhecimento e deliberação. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001475-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUFRAZIA BENEDITA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004045-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI RODRIGUES PIRES PROVENZANO (AUTOR(A))

CAROLINE BENEDITA BULHOES DA CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

LUCAS THADEU PIERSON RAMOS (ADVOGADO(A))

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (RÉU)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 
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interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000634-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI CORREA DE PAULA (AUTOR(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (RÉU)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001166-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE ROBERTA DE LIMA (AUTOR(A))

WAGNER DE LIMA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES (ADVOGADO(A))

GELISON NUNES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação 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)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007341-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA (ADVOGADO(A))

IVANETE MARTINS CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006702-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA JULIANA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAUDIA DE OLIVEIRA CLEMENTE (TESTEMUNHA)

JOSIANE PAULA DA SILVA (TESTEMUNHA)

TATIANE CRISTINA DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007734-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES (ADVOGADO(A))

JACIANE GONCALINA DE CAMPOS CURADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

João Arcelino Caldato (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007734-69.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JACIANE GONCALINA DE CAMPOS CURADO RÉU: JOÃO ARCELINO 

CALDATO Vistos, etc. Da análise da exordial, constato que a parte autora 

descurou de carrear aos autos documento que comprove a injusta recusa 

da parte requerida de receber o valor referente aos cheques devolvidos, 

a fim de justificar a propositura da presente demanda, tendo em vista 

tratar-se de requisito essencial para o processamento da ação, senão 

vejamos: AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA RECUSA DO CONSIGNADO- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 

INICIAL. O pagamento em consignação pressupõe a existência de uma 

obrigação líquida e certa a ser adimplida pelo consignante e a prova da 

recusa do recebimento ou do obstáculo, criado pelo credor, ao seu 

cumprimento. Recurso provido. (TJMG - AI 10231110251098001 MG, 12ª 

CÂMARA CÍVEL, Relator Domingos Coelho, Data de Julgamento: 4 de 

Dezembro de 2013) Assim, é de elementar conhecimento que a ação 

consignatória em pagamento é o meio adequado para o devedor ou 

terceiro com obrigação de dar coisa ou de pagar quantia em favor de 

credor que se recusa a recebê-lo, logo, é requisito para o ingresso da 

ação que o requerente instrua a exordial com a prova do depósito ou da 

recusa (CPC, art. 539, § 3º). Posto isso, venha à parte autora, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar nos autos documento hábil a comprovar a injusta 

recusa da parte requerida em receber os valores que ora se pretende a 

consignação, diante dos fundamentos supracitados, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Outrossim, determino, 

venha a parte autora sob o mesmo prazo e penalidade, anexar aos autos 

documentos que comprove a inclusão de seu nome referentes aos 

valores sub judice no cadastro de emitentes de cheques sem fundos. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000379-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER PILZ NETO (AUTOR(A))

PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo de 

15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004857-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDREA ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte Requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID: 15213820.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005546-40.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GEORGE SALVADOR BRITO ALVES LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID:15201898.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001166-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

KENNY LUZIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID:15214067.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000296-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA MANTESSO ARRUDA BELMONTE (REQUERENTE)

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID:15214011.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001362-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO DE FRANCA PINHO (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID:15213926.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004110-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY HOSANA ESPIRITO SANTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO TESTA OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAQUIM SUCENA RASGA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 16/10/2018, às 14h00, no Instituto 

Jardim, localizado na avenida das flores, nº 257, Bairro Jardim Cuiabá. 

(65) 3365-0516. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados 

e exames complementares que, porventura, possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000264-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

MIGUEL CARLITO SANTANA MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Embora tenha sido devidamente intimada para promover o depósito integral 

dos honorários periciais, consoante decisão de ID 14741525, a parte 

requerida depositou apenas parte deste valor, consoante comprovantes 

de IDs 15224143 e 15224132. Diante do exposto, impulsiono o presente 

feito a fim de intimar a parte em questão para que cumpra na integra a 

decisão em referência, promovendo o imediato depósito do valor integral 

dos honorários periciais. Caso não haja cumprimento da presente 

intimação, encaminhe-se os autos conclusos para conhecimento e 

deliberação. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 381451 Nr: 27846-18.2014.811.0002

 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: STEVAN PEREIRA LICSBINSKI, NELMA DE MENEZES 

SILVEIRA LICZBINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 

CONSTRUÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 ) Deste modo, impede analisar se o crédito constante dos autos foi 

constituído até a data do pedido de recuperação judicial ou posteriormente 

a tal marco.Com efeito, urge do processo que a sentença meritória foi 

prolatada em 09/03/2016 (fls. 352/358), advindo a interposição de recurso 

de apelação que foi devidamente apreciado pela instância superior, cujo 

acórdão transitou em julgado em 24/02/2017 (fl. 473), ou seja, em data 

posterior ao pedido de recuperação (23/02/2017).A despeito disso, a 

presente ação tem por causa de pedir a nulidade cláusula contratual 

firmada em 13/03/2012, logo evidente que o crédito constituído nos 

presentes autos se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de sorte 

que compete a parte exequente 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. Por conseguinte, o 

presente feito perde o seu objeto, pois 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, determino 

que a parte exequente promova a habilitação de seu crédito no juízo 

competente, comunicando, em seguida, este juízo para fins de extinção 

desta demanda, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, 

do CPC.Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 31 de agosto de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 392247 Nr: 6701-66.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA PEDROSA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLÁVIA PEREIRA 

GUIMARÃES - OAB:105287, FELIPE GAZOLA VIEIRA - OAB:76.696, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7627-A, 

RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da executada (fls. 
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180/183).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 

9,05 (nove reais e cinco centavos), conforme se observa do extrato em 

anexo.

Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada.

Dessa forma, determino venha o exequente, em dez (10) dias, aportar aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo, bem como manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 05 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 411139 Nr: 17277-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DE OLIVEIRA NOBRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA 

LTDA, IMOBILIÁRIA NOVO LAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 14.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Assim, diante da recusa da parte autora, aliada a previsão legal impeditiva 

de concessão do parcelamento da dívida exequenda em casos tais, 

indefiro o pedido de parcelamento do débito formulado pela segunda 

requerida e, por conseguinte, converto em penhora o depósito efetuado 

pela parte requerida (fl. 193 e 207) nos termos do art. 916, § 4º, do 

CPC.Outrossim, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente 

a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, 

não se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.Dessa 

forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em 

nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo. Assim, venha o exequente, 

em dez (10) dias, manifestar, requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto que em igual prazo deverá 

aportar aos autos planilha de cálculo atualizada do débito.Por fim, 

expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento dos 

valores depositados em juízo pelo primeiro executado.Cumpra-se.Às 

providências necessárias.Várzea Grande-MT, 05 de setembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 340343 Nr: 8214-06.2014.811.0002

 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: MARIA GONÇALVES DAVINO, TNGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINO CLARO DOS SANTOS, MAURO DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELIA REGINA CURSINO FERRAZ 

- OAB:3020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO 

DELAMONICA CORREA - OAB:10744

 AUTOS N.º 8214-06.2014.811.0002 – Cód. 340343

Vistos, etc.

Na petição de fls. 210/217 a parte requerida pugnou pela concessão da 

justiça gratuita em virtude de mudança na situação econômica do mesmo.

 Pois bem, considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se.

No mais, prossiga com a expedição da Carta Precatória para inquirição da 

testemunha arrolada pelo requerido Sr. Vinícius de Oliveira Figueiredo, 

conforme expediente de fl. 199.

 Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 12 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 303673 Nr: 24632-87.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELMA RAQUEL DE ALMEIDA LIMA GOMES, ANDRE 

FRANCISCO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPAÇO IMÓVEIS E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acenate Banagouro de 

Carvalho Gonçalves - OAB:7730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, CLÓVIS SGUAREZI M. DE MORAES - OAB:

 Vistos etc.

Em análise aos autos, a parte autora à fl. 212 requereu a dilação do prazo 

para cumprimento da determinação contida no impulsionamento de fl. 211.

 Assim, em detrimento do término do prazo solicitado determino venha à 

requerente, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento útil do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 12 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 207242 Nr: 3195-29.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. C. R. rep. Por sua mãe GERCINA MARIA DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DOS REIS CRUZ, JOÃO GENTIL 

CORREIA CORDEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6628

 Vistos etc.

Diante do desinteresse do exequente a respeito do bem penhorado nos 

autos (fl. 311), desconstituo a penhora de fls. 275, razão pela qual realizei 

a baixa do gravame do prontuário do veículo através do Sistema Renajud, 

conforme se observa do extrato e anexo.

Outrossim, com vistas a conferir celeridade à prestação jurisdicional, 

realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, o qual possui a mesma base de 

dados da Receita Federal a fim de averiguar as declarações sobre 

operações imobiliárias e sobre imposto territorial rural dos executados, 

porém constatei a inexistência de declarações nos últimos três anos, 

extratos em anexo.

Por fim, manifeste-se a exequente requerendo o que entender de direito 

visando o prosseguimento do feito. Ainda, ressalto que na mesma 

oportunidade deverá aportar aos autos planilha atualizada do débito 

exequendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 04 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 408855 Nr: 16043-04.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA VERONICA MORCELI 

RODRIGUES - OAB:21.188/MT, LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo. Ressalto, também que procedi com consulta no Sistema 

RENAJUD, sendo que foi constatada a inexistência de veículos em nome 

da parte executada, extrato em anexo.Ainda, realizei busca junto ao 

Sistema INFOJUD, o qual possui a mesma base de dados da Receita 

Federal a fim de averiguar as declarações de imposto de renda em nome 

do executado, sendo que constatei a inexistência de declaração de 

imposto de renda da parte executada nos últimos três anos, extratos em 

anexo.Dessa forma, determino venha o exequente, em dez (10) dias, 

aportar aos autos planilha atualizada do débito exequendo, bem como 

manifestar, requerendo o que entender de direito para o prosseguimento 

útil do feito.Cumpra-se. Intime-se.Às providências necessárias.Várzea 

Grande-MT, 05 de setembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 320731 Nr: 17136-70.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO PACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SODRE TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada e pesquisa através do Sistema 

Renajud de eventuais veículos de propriedade da executada (fl. 135/136).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Ainda, procedi com pesquisa junto ao sistema Renajud e verifiquei que a 

existência de apenas um veículo registrado em nome da parte executada, 

sendo este objeto de Alienação Fiduciária, conforme se observa dos 

extratos em anexos.

Deste modo, imperioso o indeferimento do pedido de restrição do aludido 

veículo, à vista de que o devedor fiduciário possui somente a posse direta 

do bem, sendo a sua propriedade e posse indireta do credor fiduciante.

Nesse sentido:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE 

VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - 

DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O bem alienado 

fiduciariamente não pertence ao executado e sim à instituição financeira, 

por isso não pode ser penhorado para garantir execução promovida por 

outro credor.” (TJ-MT - AI 112255/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 

12/03/2012)

Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 61852 Nr: 7447-51.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RONDON SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:OAB/MT 8.934, 

PEDRO PAULO PEIIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada, bem como a realização de busca de 

veículos registrado em nome do executado com a consequente restrição 

destes (fls. 276/279).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Ainda, realizei busca de veículos em nome do executado e verifiquei que 

este é objeto de Alienação Fiduciária, conforme se observa do extrato em 

anexo, razão pela qual indefiro o pedido de restrição judicial do bem, tendo 

em vista que o devedor possui somente a posse direta do bem, sendo a 

sua propriedade e posse indireta do credor.

Nesse sentido:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE 

CONSTRIÇÃO DO ÚNICO BEM DO DEVEDOR (ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR 

INDEFERIDA NA ORIGEM.INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PROPRIEDADE DO CREDOR 

FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ANUÊNCIA 

DESTE NO QUE TANGE À VENDA DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DO 

SUPORTE FÁTICO DO CAPUT DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL.DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Agravo de Instrumento n.º 1.575.570-9 fl. 2” (TJPR - 11ª 

C.Cível - AI - 1575570-9 - Curitiba - Rel.: Anderson Ricardo Fogaça - 

Unânime - J. 30.03.2017)

Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 236082 Nr: 15995-55.2009.811.0002

 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: OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRAL COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE 

ATIVOS LTDA, CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DA COMARCA DE 

BARRA MANSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTENOR FADINI - 

OAB:OAB/MT 3.017

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 144/146).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 104073 Nr: 159-13.2007.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNEARIA E FREZADORA SÃO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Moreira Pereira - 

OAB:9.405

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada, a expedição de ofício ao 1º Serviço 

Notarial e de Registro desta Comarca para que o referido cartório atualize 

o endereço dos imóveis penhorados nos autos e a expedição de mandado 

de penhora em face da executada (fl. 2866).

Defiro o pedido de penhora online em contas da parte devedora, razão 

pela qual realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em 

nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Quanto ao pedido de expedição de ofício ao 1º Serviço Notarial e de 

Registro desta Comarca para que este promova a atualização do 

endereço dos imóveis penhorados nos autos, indefiro, tendo em vista que 

a localização dos referidos imóveis para posterior avaliação é tarefa 

exclusiva do exequente, não sendo esta uma atribuição do 1º Serviço 

Notarial e de Registro desta Comarca.

 Outrossim, defiro a realização da penhora sobre os bens constantes nas 

dependências da executada até o limite da dívida atualizada, entretanto, a 

constrição deverá recair apenas sobre os bens que não sejam 

indispensáveis e imprescindíveis à atividade empresarial da executada.

 Assim, expeça-se MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, 

devendo o digno Sr. Oficial de Justiça lavrar o respectivo AUTO e de tais 

atos intimar, na mesma oportunidade, a executada.

Ressalto, que no mandado a ser expedido deverá constar o valor 

atualizado do débito, o qual deverá ser indicado pela parte autora no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Ainda, não sendo os bens suficientes para satisfazer o crédito 

exequendo, determino venha a exequente, no prazo de dez (10) dias, 

indicar outros bens passíveis de penhora e a localização dos imóveis 

penhorados nos autos para que seja viabilizada a avaliação destes.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 370954 Nr: 20127-82.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOP IMOVEIS LTDA, JEAN CARLO PINHEIRO DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE COMERCIO DE MATERIAIS 

ELETRICOS LTDA, JOSÉ ANTONIO ZOMPERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198 M/T

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363/MT

 Vistos etc.,

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada, bem como a busca e apreensão do 

veículo objeto do acordo homologado em juízo (fl. 213).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Outrossim, visando o cumprimento decisão de fl. 200, determino seja 

expedido mandado de busca e apreensão do veículo I/BMW 54IA DRE1, 

ano/modelo 1999, cor prata, placa CTH 9977- SP.

Ainda, ressalto que o referido mandado deverá ser cumprido no endereço 

indicado pelo autor à fl. 213.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande – MT, 05 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 289559 Nr: 9111-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICLO CAIRU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. ALBENEZI E CIA LTDA/ME, MARGULINO 

ROBERTO ALBENEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE PONTES ALMEIDA - 

OAB:2567, JOSE ANGELO DE ALMEIDA - OAB: 309/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada e suspensão da CNH do segundo 

executado (fl. 84).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 No que diz respeito ao pedido de suspensão da CNH do segundo 

executado, indefiro, tendo em vista que a medida postulada implica em 

restrição à locomoção e direito de ir e vir da parte executada, sendo certo 

que tal medida se reveste apenas de caráter estritamente coercitivo, o que 

não guarda amparo em se tratando de execução civil.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO 

DO PASSAPORTE, SUSPENSÃO DA CNH E CANCELAMENTO DOS 

CARTÕES DE CRÉDITO DO AGRAVADO ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR 

E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO 

CONHECIDO E DESPROVIDO.A tomada de medida coercitiva de restrição 

do direito de locomoção é incompatível com a natureza da obrigação de 

pagar.No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o 

esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se 

verifica que o Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, 

aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido 

de apreensão do passaporte, suspensão da CNH e cancelamento dos 

cartões de crédito do executado, se acolhido, serviria mais como um meio 

de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção 

de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que 

apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, 

daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio. A 

previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois 

visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o 

cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir 

e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.” (TJMT - SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 403956 Nr: 13397-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH RIBEIRO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 No presente caso, há fortes evidências de que a executada tem envidado 

esforços para não ser localizada, consoante certidões dos Srs. Oficiais 

de Justiça, demonstrando, portanto, necessária a medida acautelatória 

postula, notadamente para garantir a satisfação do crédito.Posto isso, com 

alicerce no art. 830 do Código de Processo Civil, defiro o pedido em 

questão, razão pela qual procedi com ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em 

anexo.Dessa forma, venha o exequente para que no prazo de 15 (quinze) 

dias manifeste o que entender de direito visando o andamento útil do feito, 

sobretudo quanto a localização da executada para posterior tentativa de 

citação.Intimem-se. Cumpra-seVárzea Grande – MT, 05 de setembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333855 Nr: 2411-42.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO- AFFEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO ANTUNES DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENZA DA SILVA MARTINS - 

OAB:9636

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:MT 6.707

 Vistos etc.Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse 

realizada penhora online em eventuais contas bancárias da parte 

executada e de eventuais veículos de sua propriedade (fl. 177).Pois bem, 

tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em 

dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê 

qualquer impedimento para atender o pleito formulado.Para tanto, foi 

realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos 

devores por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado à fl. 177, 

sendo constrito o valor de R$ 403,95 (quatrocentos e três reais e noventa 

e cinco centavos), cuja quantia transferi à Conta Única.Desta forma, 

diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso queira, no prazo 

de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do art. 854, 

CPC.Outrossim, realizei a penhora através do sistema RenaJud do veículo 

I/Renault Clio Exp1016vh, placas AZA-1296, registrado em nome do 

executado. Por ora, fica nomeado o possuidor como depositário, 

dispensadas outras formalidades.Servirá a presente decisão, em conjunto 

com o extrato do sistema do RenaJud, como termo de penhora, 

independentemente de outra formalidade (art. 845, § 1º, CPC).Intime-se o 

executado para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da penhora, na 

pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos (art. 841, CPC).Sem prejuízo do acima determinado, venha a parte 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a cotação do bem no 

mercado, autorizada a utilização das tabelas de preço praticado pelo 

mercado (art. 871, IV, CPC), bem como manifestar se deseja a adjudicação 

e/ou alienação do móvel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 373224 Nr: 21715-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, DIJERVERSON SOARES PINTO, MARIA EUNICE DE CAMPOS BEZERRA 

ROSA, LUCIANO SILVA ROSA, FLÁVIO PEREIRA, SILENE CLEMENTE DA 

SILVA PEREIRA, CARLOS DE SOUZA ROSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17695, FABIO ANTONIO PECCICACCO - OAB:25760/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedido de penhora online em eventuais contas 

bancárias dos executados (fl. 146).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos executados que já foram citados Flávio Pereira e 

Silene Clemente da Silva Pereira por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado à fs. 146, sendo constrito apenas o valor de R$ 390,12 

(trezentos e noventa e doze centavos).

 Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada.

No impulso, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo 

o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito, sobretudo 

quanto a localização dos executados Agriserra Peças e Implementos Ltda. 

Me, Dijerverson Soares Pinto, Luciano Silva Rosa, Maria Eunice de Campos 

Bezerra Rosa e Carlos de Souza Rosa Neto, tendo em vista que até o 

presente momento não houve citação dos referidos executados.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 05 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 47092 Nr: 2275-65.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVÃO & DANTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da executada (fls. 330).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o valor de R$ 

25,66 (vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), conforme se 

observa do extrato em anexo.

Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada.

Dessa forma, determino venha o exequente, em dez (10) dias, aportar aos 

autos planilha atualizada do débito exequendo, bem como manifestar, 

requerendo o que entender de direito para o prosseguimento útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 05 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 421574 Nr: 22800-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS FRANÇA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA RODRIGUES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT16381E, PITTER JOHNSON - OAB:15.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA PENTEADO - 

OAB:29203B

 Vistos etc.
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Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 158).

Defiro o pedido retro, razão pela qual realizei ordem de bloqueio de valores 

em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do Sistema 

BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452259 Nr: 12904-10.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARNES BOI BRANCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO NAKAMURA GUIDA PEDROSO EIRELI 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIA DA SILVA GALLINA - 

OAB:14.831

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 94/95).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 05 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 376580 Nr: 24232-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERBITO GONÇALVES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 

10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:OAB/MT 16.735

 Vistos, etc.Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que 

fosse realizada penhora online em eventuais contas bancárias da 

executada (fls. 180/183).Dessa forma, considerando que aparece em 

primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada 

em favor da exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o 

pleito formulado.Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema 

BACENJUD, no montante indicado nos autos, sendo constrito apenas o 

valor de R$ 4,45 (quatro e quarenta e cinco centavos), conforme se 

observa do extrato em anexo.Em seguida a parte executada aportou aos 

autos petição acompanhada de documentos às fls. 150/167 alegando que 

houve bloqueio de valores em sua conta bancária utilizada para receber 

seu salário, razão pela qual requereu a suspensão do bloqueio judicial de 

sua conta bancária e a restituição de qualquer valor que tenha sido 

penhorado.Pois bem, considerando que o valor penhorado é irrisório 

observando o quantum devido, pois não alcança um percentual 

substancial do total da dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, 

porquanto a quantia penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as 

despesas decorrentes da presente execução. Dessa forma, de acordo 

com artigo 836 do Código de Processo Civil, e diante do princípio do 

resultado que deve pautar toda e qualquer execução, realizei o 

desbloqueio da quantia penhorada, conforme se observa do extrato em 

anexo.Ainda, ressalto que diferentemente do alegado pelo executado não 

houve por parte deste juízo o bloqueio da conta bancária do executado, 

mas apenas a penhora de valor que se mostrou irrisório diante do valor 

devido, conforme acima mencionado.Por fim, no impulso determino venha o 

exequente, em dez (10) dias, aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo, bem como manifestar, requerendo o que entender de 

direito para o prosseguimento útil do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 402968 Nr: 12909-66.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAIS LTDA, MOACIR 

LAZARO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. MARTINS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de fl.120V, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 427795 Nr: 26133-71.2015.811.0002

 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: AGNALDO DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO RIBEIRO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente ato, intimo parte a autora para, manifestar-se a 

respeito da devolução da Carta Precatória de fls. 71/73 manifestando o 

que enteder de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 273242 Nr: 15785-33.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA REGINA FELISMINO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÍLVIA REGINA F. DE CAMPOS 

- OAB:125.472

 Vistos, etc.

Considerando que as partes manifestaram interesse na realização de 

conciliação, designo audiência de conciliação para o dia 02/10/2018, às 

16:00 horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC, 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.

Outrossim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 12 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 229620 Nr: 9821-30.2009.811.0002

 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: ADELSON LUIS STEFFENS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERASMO CARLOS BRAULINO, ALESSANDRA 

LOPES BRAULINO, SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT, ANTONIO FERREIRA LOPES, 

NICOLAU PEDRO MERINO PARRA, LUZIA DA SILVA MARQUES MERINO, 

BRAZ FERNANDES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELE GONÇALINA DE 

ALMEIDA - OAB:MT/10.549, THAYS KARLA MACIEL COSTA - 

OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNARDETE PARRA 

MERINO - OAB:OAB/MT12.669, ALICE BERNARDETE PARRA RERINO - 

OAB:, HERMES GONÇALO FERREIRA - OAB:, JOSE THIMÓTEO DE LIMA 

- OAB:MT 7.199, WALTER RAMOS MOTTA - OAB:

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta Precatória de 

fls. 226/233, requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por 

Brazilina Aquino da Conceição em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A.

As partes compuseram acordo à fl. 213, sendo então homologada 

respectiva transação com a consequente suspensão do feito até o 

adimplemento integral do pacto.

Em seguida a parte requerida realizou o depósito da quantia de R$ 

6.780,00 às fls. 215, ao passo que a parte autora manifestou 

concordância com o valor depositado e requereu a expedição de alvará 

em seu favor (fl. 218).

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 comprovante de 

depósito de fl. 215.

Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC).

 Custas pela executada e verba honorária na forma pactuada.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente.

Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado e após, deem-se 

baixas e arquivem-se.

P.I.C. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 12 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 372227 Nr: 21058-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON ROGERIO SANTOS MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA RODRIGUES BENEVIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CRISTHINA SANTOS 

MACIEL DA CUNHA - OAB:17142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 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 Wilton Rogério Santos Maciel e no polo Márcia Regina 

Rodrigues Benvides.

Intime-se o devedor Márcia Regina Rodrigues Benvides, por meio de seus 

patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado à fl. 166, 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, 12 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 339101 Nr: 7216-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEMAR PINHEIRO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA LEÃO TAGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 62).

Dessa forma, realizei ordem de bloqueio de valores em contas bancárias 

em nome da parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito. Ainda, ressalto 

que em igual prazo deverá aportar aos autos planilha de cálculo atualizada 

do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 12 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 207355 Nr: 3237-78.2008.811.0002

 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: GERSON RIBEIRO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTENIL DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA 

ME, NORTHSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN V. M. PAGLIARINI E 

SOUZA - OAB:OAB/MT 8.400

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, FABIO ARTHUR ROCHA CAPILE - OAB:MT/6187, JANE 

RODRIGUES BARROS - OAB:13.028, RENATA LUCIANA MORAES - 

OAB:128.301SP

 Vistos e etc.

Considerando que a perita nomeada à fl. 642 informou a impossibilidade de 
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realizar a perícia determinada nos autos (fl. 660), nomeio em sua 

substituição o perito Eduardo A. Silva, Perito Contábil CRC - MT 6255, o 

qual poderá ser contatado na Rua Marechal Floriano Peixoto, n. 466, sala 

05; bairro Quilombo, Cuiabá-MT, Cep: 78.045-310; FONE: 3028 1814 e 

8145 8929; e-mail: Eduardo.ap.silva@gmail.com.

Assim, intime-se o perito Sr. Eduardo A. Silva para que tome ciência de 

sua nomeação e honorários periciais fixados à fl. 642, salientando no 

momento oportuno será expedido certidão referente aos honorários 

periciais em favor do Sr. Perito para cobrança perante o Estado de Mato 

Grosso, tendo em vista a parte autora ser beneficiaria da justiça gratuita.

Permanecem inalterados os demais dados da decisão de fls. 642 e 653.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 12 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 343928 Nr: 11037-50.2014.811.0002

 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: WANNESSA INÁCIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIMAR JOSE DA SILVA, ELIETE PEDRINHA 

SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIANE JOSE DA SILVA - 

OAB:12745/O

 Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de fl.177- 211.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 536856 Nr: 8273-52.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA LEÃO TAGINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDEMAR PINHEIRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 Posto isso, julgo improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à 

Execução, razão porque resolvo o mérito, nos termos do art. 771, 

paragrafo único c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de Processo Civil 

e condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e da 

verba honorária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a natureza da 

causa, que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - §8º, art. 85).Transitado em julgado, translade-se cópia da presente 

para os autos em apenso (Processo Cód. 339101) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 12de 

setembro de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006680-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALCIDES COSTA (AUTOR(A))

MARIA JOSE ALVES COSTA (AUTOR(A))

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA GLORIA LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 20 (VINTE) DIAS Dados 

do Processo: Processo: 1006680-68.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 

27.913,04; Tipo: Cível; Espécie: USUCAPIÃO (49)/[USUCAPIÃO 

ORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Parte Autora: AUTOR(A): FRANCISCO ALCIDES 

COSTA, MARIA JOSE ALVES COSTA Parte Ré: RÉU: IMOBILIARIA GLORIA 

LTDA CITANDO(A, S): IMOBILIARIA GLORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob 

n.º 03.905.502/0001-50. FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida 

IMOBILIARIA GLORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 03.905.502/0001-50, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, consoante consta da 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 Ordinário proposta por ESPÓLIO 

DE FRANCISCO ALCIDES DA COSTA, inscrito no CPF n.º 176.507.041-49 e 

sua esposa e Inventariante MARIA JOSE ALVES COSTA, brasileira, viúva, 

microempresária – afiadora de ferramentas, portadora do RG sob n. 

963.785 SSP/MT, inscrita no C.P.F/M.F sob n. 458.815.531-87, residente e 

domiciliada a Rua Comendador Henrique Santos/ Rua Santos, N.º 188, 

Quadra 02, Lote 09, Loteamento Ampliação Núcleo G, na cidade de 

Várzea Grande/MT, CEP 78141-062, em face de IMOBILIARIA GLORIA 

LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 03.905.502/0001-50, cuja qualificação é 

completamente desconhecida, estando a parte em endereço incerto e não 

sabido. O objeto desta ação é o terreno situado no Município de Várzea 

Grande, lote nº 09, Quadra n.º 02, do Loteamento Jardim Glória Ampliação 

do Núcleo G, objeto de matrícula nº 1.075, do Livro 02, as fls. 01 em 

16/06/1976, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá. Assim, conforme 

documento anexo, temos que Requerida - IMOBILIARIA GLORIA LTDA, 

efetuou a venda do referido imóvel em 10/12/1976 para o Sr. Elizio 

Galhardo Galego e posteriormente – 19/02/1979 o mesmo transferiu o 

referido Contrato para a Sra. ODETE MARÇAL VIEIRA. Ocorre que, em 

13/04/1981 o imóvel foi vendido pela promitente proprietária na época – 

ODETE MARÇAL VIEIRA pelo valor de Cr$7.000,00 (sete mil cruzeiros), 

para a Autora, entretanto, não houve a transferência da propriedade para 

o nome da atual possuidora e proprietária. Após isso, os possuidores 

continuaram com a posse da propriedade, pagando e arcando com o IPTU, 

água, luz e outras despesas, bem como construíram o lar dos mesmos ao 

longo de todos esses anos. Assim sendo se faz necessário a 

regularização do domínio do terreno, tendo em vista que possuem a posse 

do mesmo a mais de 37 (trinta e sete) anos, comprovada por meio de 

contas de luz, água e IPTU e principalmente através de testemunhas. Dito 

isso, comprova-se a posse mansa, pacífica e incontestada pelo lapso 

temporal determinado em lei. Apenas a título de esclarecimento, o lote n.º 

09 da Quadra 02, fica em um terreno de esquina conforme foto anexo, 

razão pela qual possui dois endereços, quais sejam: - Rua da Glória e Rua 

Santos (Atual Rua Comendador Henrique Santos). Tendo em vista que o 

imóvel em discussão fora adquirido a mais de 37 (trinta e sete) anos, e 

que para a Autora é totalmente inviável a identificação e qualificação da 

parte, cabível citação por edital do Requerido desconhecido e cujo 

paradeiro se ignora (art. 256 , I e II, CPC ). Assim, requer ao final, seja 

julgado procedente o pedido, em todos os seus termos, com a declaração 

em favor dos requerentes, da aquisição da propriedade do imóvel objeto 

dessa demanda, devendo para tanto constar na sentença a transcrição 

para o registro de imóveis. Dá-se a causa o valor de R$27.913,04 (vinte e 

sete mil novecentos e treze reais e quatro centavos). DESPACHO: Vistos. 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Defiro os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 

do CPC. 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. 

Em cumprimento à recomendação do CNJ para que, antes de determinar a 

citação por edital, os juízes brasileiros tentem confirmar o endereço ou 

encontrar o paradeiro do requerido, por meio dos convênios 

disponibilizados pelo Poder Judiciário e em atenção ao teor contido no § 

3º, do art. 256 do CPC, efetuei busca do endereço da requerida no 

Sistema INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados da Secretaria da 

Receita Federal, Sistema Renajud e Sistema Bacenjud, não sendo 

localizado endereço hábil para citação, conforme extratos em anexo. 

Assim, verificando-se, em princípio, que a requerida se encontra em lugar 

incerto e não sabido, determino seja esta citada 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 
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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, 

que deverá ser regularmente intimada para patrocinar a defesa dos 

requeridos. Cite-se, pessoalmente, os confinantes (Id. 14481344), 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 da petição inicial (Id. 14481344), bem como com cópia 

da certidão do imóvel (Id. 14481531) e da planta e memorial descritivo do 

bem (Ids. 14481554 e 14481560). 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. 14481531), 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 afixarei o presente Edital no Átrio do Fórum, lugar público de 

costume. Várzea Grande - MT, 13 de setembro 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008143-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES FERREIRA NETO (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

POCONE LOCACAO E TRANSPORTES DE MAQUINAS - EIRELI - EPP 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA DE AZEVEDO OAB - 051.188.981-02 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008143-45.2018.8.11.0002. EMBARGANTE: 

PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES EMBARGADO: POCONE LOCACAO E 

TRANSPORTES DE MAQUINAS - EIRELI - EPP REPRESENTANTE: ALINE 

CRISTINA DE AZEVEDO Vistos. Extrai-se da dicção do artigo 919, do 

Código de Processo Civil que “os embargos à execução não terão efeito 

suspensivo”. Porém, ainda existe a possibilidade de ser-lhe atribuído ou 

concedido efeito suspensivo, com a consequente paralisação temporária 

do processo de execução, conforme se infere da redação do § 1º, do 

artigo 919, do Código de Processo Civil. Para que isso ocorra, deve haver 

pedido expresso da parte, bem como o preenchimento dos requisitos para 

concessão de tutela provisória. Além dos requisitos supra, o legislador 

elencou a segurança do juízo como condição essencial para que o juiz 

possa atribuir aos embargos a aptidão de suspender o feito executório. 

Assim, para a suspensão do processo de execução em decorrência do 

aforamento dos embargos, a relevância dos fundamentos dos embargos e 

a possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar 

ao executado grave dano de difícil reparação, bem como a segurança do 

Juízo, deverão ser observados sob o prisma do executado. Sobre o tema, 

aliás, os preclaros processualistas Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que: “Não é possível ao juiz atribuir de 

ofício efeito suspensivo aos embargos. A relevância dos fundamentos 

dos embargos está na existência de possibilidade séria de julgamento 

favorável ao embargante. A relevância dos fundamentos dos embargos 

concerne à considerável probabilidade de julgamento favorável ao 

embargante (...) A concessão de efeito suspensivo aos embargos 

depende de prévia e suficiente garantia da execução por penhora, 

depósito ou caução”.[1] Na espécie, verifico da análise dos autos de n. 

1006495-30.2018.8.11.0002 que através de decisão proferida por este 

juízo em 03/09/2018, foi deferida à penhora de um imóvel matriculado sob 

o nº 18.727. Nesse passo, evidente que o juízo encontra-se garantido, de 

modo que um dos requisitos para o deferimento da medida está satisfeito, 

senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO 

- EFEITO SUSPENSIVO - CONCESSÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO.O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é 

uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à 

relevância dos seus argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta 

reparação e à garantia integral do juízo. Na hipótese, verifica-se que os 

documentos colacionados aos autos, bem como as ilações trazidas pelos 

Agravantes a fim de sustentar a necessidade de suspensão da ação de 

execução merecem provimento, posto que presentes os requisitos 

exigidos na Lei processual.Com efeito, a execução está garantida por 

imóvel de valor bem superior ao objeto da dívida, cumprindo um dos 

requisitos necessários para se obter a concessão do efeito suspensivo. 

Por outro lado, está evidente a conjugação dos demais requisitos, ou seja 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, caracterizada pela suposta prática de agiotagem, bem como 

ameaças e coação para assinatura da escritura pública exequenda, 

matéria de fato que deverá ser objeto de amplo contraditório nas fases 

subsequentes para melhor esclarecimento, de modo que o 

prosseguimento da execução poderá acarretar prejuízo ao resultado útil 

do processo. Logo, o Recurso comporta provimento. (TJMT - CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018). De outro lado, a 

embargante/executada salienta que há excesso nos valores cobrados na 

execução, podendo trazer prejuízos irreparáveis ao patrimônio do 

embargante. Desse modo, tenho por demonstrados os requisitos 

necessários para aplicação da norma inserta no §1º do art. 919 do CPC, 

de modo que deve o pedido de suspensão da execução ser acolhido. 

Posto isso, defiro o pugnado, pelo que determino a suspensão da 

execução de n. 1008969-08.2017.8.11.0002, até ulterior deliberação deste 

juízo. Translade-se cópia da presente para os autos de n. 

1006495-30.2018.8.11.0002. Por fim, determino que se ouça o 

exequente/embargado no prazo de quinze (15) dias. Intimem-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] In Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais São 

Paulo: 2015, p. 859.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008156-44.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

DAYB BEATRIZ RIBEIRO VELOSO REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS Vistos. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a 

gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo 

que a relação de direito material judicializada está sujeita à legislação 

protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida a 

autora representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 

3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL - 

PRELIMINAR REJEITADA - PACIENTE COM CÂNCER - NEGATIVA DO 

EXAME PET-CT - PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DOS OBRIGATÓRIOS 

- RESOLUÇÃO DA ANS - APLICABILIDADE DO CDC - INTERPRETAÇÃO 

DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR (ART. 
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47 DO CDC) - COBERTURA DEVIDA - ATO INDENIZÁVEL - VALOR 

ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA INALTERADA - RECURSO NÃO 

PROVIDO. (...) Os contratos de plano de saúde submetem-se ao Código de 

Defesa do Consumidor. (TJMT Ap 35797/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 05/05/2017). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido 

o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos 

exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor 

encontram-se presentes, considerando que na hipótese em apreço a 

hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que a requerida reúne 

melhor condições em demonstrar por qual motivo negou a execução do 

procedimento mesmo diante da urgência do caso. Deste modo, defiro a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. No impulso, à vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

24/10/2018, às 16:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008053-37.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

LUCIA MARIA DE ASSIS E SILVA RÉU: BANCO BMG Vistos. Lucia Maria de 

Assis e Silva promove a presente “ação de cancelamento/suspensão de 

empréstimo c/c indenização por danos morais, materiais e repetição do 

indevidamente cobrado com pedido de antecipação de tutela” em face de 

Banco BMG, alegando em suma que, no ano de 2012 solicitou a instituição 

requerida um empréstimo consignado no valor de R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais) debitados todos os meses de sua conta salário, 

parcelas no valor de R$ 72,13 (setenta e dois reais e treze centavos). 

Sustenta que, pretendendo a devida quitação solicitou junto ao banco 

requerido, o valor total das parcelas inadimplentes, restando suas 

tentativas infrutíferas. Assim requer, em sede de liminar a suspensão dos 

descontos a serem efetuados, até o fim da presente demanda, sob pena 

de multa. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos da Lei n.º 1.060/50, 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 as parcelas 

ainda são devidas ou não. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do 

CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será 

concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela 

na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão 

deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que 

o pedido de suspensão dos descontos a serem efetuados, refere-se à 

pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas 

irreversíveis, diante da hipossuficiência alegada pela parte autora, sendo 

muito provável que em eventual improcedência da demanda este valor não 

seja restituído com facilidade. Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos 

escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, 

nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A 

irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as 

coisas ao estado anterior.” [1] Nesse passo, deduzir ab initio, sem a 

observância do contraditório, o dever da requerida de prestar informações 

dos valores pendentes de vencimento, implicaria em precipitação 

temerária, notadamente porque sequer consta dos autos provas 

comprobatórias de que realmente houve negativa por parte do banco 

requerido em fornecer os valores pendentes do empréstimo. É preciso, 

portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a 

necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO 

INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Outrossim, não restou demonstrado 

o perigo de dano na presente medida, pois a autora reconhece a relação 

jurídica com o requerido, bem como a existência de parcelas pendentes de 

vencimento do empréstimo que ocorreu no ano de 2012, e muito embora 

aparentemente tivesse solicitado ao banco requerido o valor do saldo 

remanescente no ano de 2016, apenas recentemente ajuizou a presente 

demanda. Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na 

espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo 

de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão, 

INDEFIRO o pedido de tutela. 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 07/11/2018, 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, 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. No mesmo 

ato, cite-se a parte requerida, 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 
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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 [1] Novíssimos Perfis do Processo Civil 

Brasileiro, 1999, pág. 34.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007460-08.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

JENNIFER CAROLINA ZIMMERMANN AMORIM PACHECO RÉU: MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Vistos etc. Acolho à emenda da 

inicial constante nos Ids. 15164664 a 15164934 a fim de que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos. Defiro os benefícios da justiça gratuita, com 

fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA 

PLANTA. REVISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 

EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA 

MAIOR. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. 1. A 

relação jurídica havida entre as partes encontra-se submetida aos ditames 

do Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor, 

destinatário final econômico e fático do produto (unidade imobiliária) 

construído, incorporado e comercializado pelas requeridas fornecedoras 

de modo habitual e profissional (artigos 2º e 3º do CDC). 2. Cabível a 

inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, quando demonstrada 

a verossimilhança das suas alegações, ou quando provada sua condição 

de hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC). (...) (TJ-DF - APC: 20130210011864, 

Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/12/2015, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2015 . Pág.: 187) Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na 

hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que a 

requerida reúne melhores condições de comprovar por qual motivo 

ocorreu o distrato do contrato. Deste modo, defiro a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. No impulso, diante da manifestação expressa 

da parte autora quanto o seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 07/11/2018, às 16h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento 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
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Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006622-02.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

AILTON DE OLIVEIRA DA COSTA RÉU: CLARO S.A. Vistos, etc. Ailton de 

Oliveira da Costa propôs a presente ação de indenização por danos 

morais, com pedido de antecipação de tutela inaudita altera parte em face 

de Claro S/A, aduzindo, em suma, que teve seu nome inserido nos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC/Serasa) pela empresa requerida pelo suposto 

débito no valor de R$ 65,71 (sessenta e cinco reais e setenta e um 

centavos), referente ao contrato nº 139053926 e R$ 53,92 (cinquenta e 

três reais e noventa e dois centavos) sob o contrato n° 130251020. Aduz 

que não possui nenhum débito com a ré, uma vez que não utilizou os seus 

serviços, bem como não recebeu notificação da suposta dívida. Ao final, 

requer que sejam declaradas inexigíveis as dívidas cobradas, retirando 

definitivamente seu nome dos órgãos de proteção ao crédito bem como a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos 

morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Juntou documentos 

de Ids. 9636090 a 9636219. Liminar deferida na decisão de Id. 9660905. A 

requerida apresentou contestação, a qual veio instruída com os 

documentos nos Ids. 10057173 a 10057244, na qual arguiu a necessidade 

de perícia grafotécnica, bem como que ocorreu a contratação dos 

serviços prestados pela ré conforme contrato assinado de próprio punho 

pelo autor. Afirma que a parte autora possui habilitado em seu nome duas 

linhas, a primeira é sob o número (65) 9329-3648 ativo na data 29.05.2014 

e a segunda é sob o número (65) 9310-7734 ativa na data 06.08.2014, as 

quais atualmente estão canceladas por inadimplência do autor. Segue 

alegando que a parte autora utilizou os serviços da requerida, 

caracterizando a legitimidade do débito. Ressalta que não há em que se 

falar em ilicitude, uma vez que a ré agiu no exercício regular do direito de 

credor em cobrar pelo serviço prestado, bem como afirma que não há 

registro no sistema que demonstre que o autor entrou em contato com a 

empresa requerida. Ao final requereu a improcedência do pedido inicial e a 

condenação da parte autora por litigância de má-fé. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no Id. 10276689. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (Id. 10340787). Intimadas a especificarem 

sobre as provas que pretendem produzir, as partes manifestaram nos Ids. 

13697529 e 13987098. Na decisão saneadora foram fixados os pontos 

controvertidos da demanda, determinada a realização de prova pericial 

grafotécnica e juntada do documento original a ser periciado pelo 

requerido (Id. 14035577). A parte requerida se manifestou no Id. 14381791 

aduzindo que a via original do contrato não está mais disponível, sendo 

que é possível realizar a perícia grafotécnica no documento apresentado 

nos autos. 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 
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provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. Da 

declaração de inexistência de dívida 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 dos débitos nos 

importes de R$ 65,71 (sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), 

referente ao contrato nº 139053926 e R$ 53,92 (cinquenta e três reais e 

noventa e dois centavos) sob o contrato n° 130251020, que supostamente 

se encontravam em nome da parte autora. Pois bem, diante da 

controvérsia instalada foi determinada a realização de perícia grafotécnica 

na assinatura lançada no documento de Id. 10057187, contudo a parte 

requerida descurou de juntar aos autos a via original dos respectivos 

documentos, não tendo apresentado nenhuma justificativa plausível para 

sua contumácia. A realização da prova pericial na via original do 

documento se mostra imprescindível para a escorreita conclusão da 

perícia. Aliás, esse entendimento vem assentado nos seguintes arestos: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO – JUNTADA DO DOCUMENTO 

ORIGINAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DECISÃO A 

QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É imprescindível que a prova 

grafotécnica seja feita com base na análise do documento original, uma 

vez que o trabalho realizado na cópia do contrato torna duvidosa a prova 

técnica realizada. Há o risco da prova pericial apresentar resultados 

imprecisos e ambíguos, o que ensejaria a realização de nova perícia.” 

(TJMT - AI 126859/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014). “PROCESSO 

CIVIL - INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL - DIVERGÊNCIA QUANTO 

A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA 

DESIGNADA - IMPUGNAÇÃO - DEFICIÊNCIAS TÉCNICAS - DOCUMENTO 

XEROGRAFADO - INDEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO - INCONFORMISMO - 

PERÍCIA A SER REALIZADA EM DOCUMENTO ORIGINAL - ARGÜIÇÃO 

ACOLHIDA - DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO. A perícia 

grafológica sobre assinatura inserida em xerocópia de documento não tem 

validade porque o material examinado necessita ser o mais próximo do 

real, ainda que registrado e autenticado.” (TJSP - AI 95970 SC 

2004.009597-0 – Des. Relator Monteiro Rocha - Segunda Câmara de 

Direito Civil, julgado em 05.05.2005). Ainda, em recente julgado, nosso 

Tribunal de Justiça assim entendeu: “APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – 

PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – NÃO 

APRESENTAÇÃO CONTRATO ORIGINAL – DÚVIDA DA RELAÇÃO 

CONTRATADA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOALBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – 

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - RECURSOS CONHECIDOS E 

DESPROVIDOS. (...) 2 - A fraude faz parte do risco da atividade do 

fornecedor de serviço, devendo estes tomar medidas mais eficazes para 

evitá-las, razão pela qual tem o dever legal de guardar os originais do 

contrato firmado com a parte consumidora pelo período legal. (...).” (Ap 

65934/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 

31/07/2017) Portanto, deveria a parte requerida ter colacionado o 

competente documento, em via original, porém informou nos autos a 

ausência de sua localização (Id. 14381791), o que pesa em seu desfavor, 

bem assim impede a realização da perícia, pois eventual conclusão a ser 

esboçada não será alicerçada em documentação idônea (cópia 

reprográfica). Nesse quadrante, tenho que não ficou devidamente 

comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que 

justificasse o débito cobrado, sobretudo porque a parte requerida não 

carreou aos autos a via original do documento que seria submetido à 

perícia, ônus que lhe incumbia, já que a parte autora nega a existência da 

relação jurídica entre as partes. 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. Dessa forma, 

havendo provas de que a parte autora não se beneficiou com os serviços 

prestados pela requerida a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, 

uma vez que indevida. Diante disso, é de ser declarada a inexistência dos 

débitos, nos valores de R$ 65,71 (sessenta e cinco reais e setenta e um 

centavos), referente ao contrato nº 139053926 e R$ 53,92 (cinquenta e 

três reais e noventa e dois centavos) sob o contrato n° 130251020, 

excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, devendo a parte 

requerida arcar com as consequências advindas da indevida inclusão. 

Portanto, uma vez que a requerida não trouxe à baila elementos que 

corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a 

inscrição do nome do autor junto ao serviço de proteção ao crédito foi 

indevida e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte 

princípio: "A exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular" nesse 

cadastro"(RESP. 165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). 

Outrossim, conforme já deveras pacificado, o dano extrapatrimonial, ao 

contrário do dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, 

prescinde de provas, mesmo porque seria subestimar por demais o 

sentimento humano pretender que a vítima comprove a humilhação, o 

transtorno e o constrangimento, experimentados, bastando, apenas, a 

prova do ato injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima não 

concorreu. Assim entende o insigne civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra 

“Perdas e danos”,Aide Editora, p. 15, indicando os elementos integrantes 

do dano moral, acima explicitado, a saber: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”. 

O direito ao nome, meio por excelência através do qual se manifesta à 

identidade pessoal, é a mais rica e importante divulgação do direito à 

indenização, merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por 

dano moral o lançamento indevido e injusto de nome de consumidor junto a 

cadastro de órgãos que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a 

negligência e a falta de zelo da requerida em, indevidamente, inserir o 

nome da parte autora na lista de maus pagadores, rende ensejo à 

indenização. Desta forma, o dano moral decorrente do constrangimento 

causado a demandante pelo ato ofensivo praticado pela requerida deve 

ser reparado. Portanto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o 

valor indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Dessa feita, atento às 

circunstâncias do caso concreto, uma vez reconhecida a 

responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as 

condições econômicas financeiras das partes, os transtornos sofridos 

pelo autor, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos 

a extensão do dano foi pequena, entendo por bem que a quantia de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), pelo dano moral se mostra bastante razoável. 

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização 

por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e tampouco o 

empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo 

Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”[1]. 

No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de Indenização Por Dano Moral (...). 

Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve observar a 

gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do ofendido, sem 

deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento fácil[2]”. Quanto à 

condenação por litigância de má-fé combatida pela requerida, a aplicação 

dos efeitos da litigância de má-fé se condiciona à ocorrência de alguma 

das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, além da 

exigência de comprovação do dano processual, não se vislumbrando nos 

presentes autos nenhum comportamento do autor passível de assimilar-se 

às condutas tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade 

processual, concluindo-se que o requerente apenas exerce seu direito de 

ação, conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Pelo exposto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente os 

débitos nos valores de R$ 65,71 (sessenta e cinco reais e setenta e um 

centavos), referente ao contrato nº 139053926 e R$ 53,92 (cinquenta e 

três reais e noventa e dois centavos) sob o contrato n° 130251020, bem 

como para condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da 

quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento), pelo 

índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% 

a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido primeiramente 

em 02/05/2015, conforme se observa no Id. 9636090. Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e convalido a liminar 

deferida nos autos. Considerando que “na ação de indenização por dano 
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moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não 

implica sucumbência recíproca” (Súmula 326, STJ), condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ante a 

natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o 

local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2º CPC). 

Por fim, considerando que a perícia determinada nos autos não se 

realizou, determino que seja expedido alvará em favor da requerida para 

levantamento da quantia depositada no Id. 14673454 a título de honorários 

periciais. 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 [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 

220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos. [2] 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - 

Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de 

Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario, 

sítio do TJ/MT (www.tj.mt.gov.br).

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002426-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL (ADVOGADO(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA RODRIGUES (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope, no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 420056 Nr: 22038-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIBERA BARP PETROLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS GOMES DOS SANTOS, JULHO 

CESAR FERREIRA, ONEZÍFERO CAMILO TEIXEIRA, DAVINO DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARTINS GOMES DOS SANTOS, Cpf: 

04779495172, Rg: 230167, brasileiro(a), solteiro(a), lavrador. atualmente 

em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: Libera Barp Petroli propôs Ação de Usucapião em face 

de Martins Gomes dos Santos, narrando exercer posse mansa e pacífica 

do imóvel localizado à rua 15 de Novembro, lote 161, bairro Jardim Glória I, 

Várzea Grande-MT, desde 1982 .

Descrição do Imóvel Usucapiendo: à rua 15 de Novembro, lote 161, bairro 

Jardim Glória I, Várzea Grande-MT, com 176 m²

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Diante do informado e requerido 

às fls. 68, DEFIRO com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, 

e DETERMINO a citação por edital do Requerido Martins Gomes dos 

Santos, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do 

CPC. Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, o que deverá ser 

certificado, mister se faz a designação de curador especial ao Requerido 

revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, um dos 

advogados que atuam no Núcleo de Prática Jurídica da Univag, para 

representar o Requerido devendo ser intimado para apresentação de 

contestação no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 31 de agosto de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 353284 Nr: 18196-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA SILVA LEMES, MARLI MESSIAS DA SILVA 

LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILENE MARIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083/MT, VERA LUCIA CONCEIÇÃO ARRUDA - OAB:MT 9.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 383990 Nr: 1410-85.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GYSELY ZILPHA MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICÍNIO BELA VISTA LTDA (PIRACANJUBA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO MAUTONE - 

OAB:SP 174.067

 1) Defiro o prazo de 30 (trinta) dias, para que a parte autora providencie a 

sua regularização processual, sob pena de extinção. 2) Em consequência 

dos fatos narrados acima, suspendo este ato processual, e, redesigno o 

ato para o dia 21 de novembro de 2018, às 14h00min. 2) Saem os 

presentes devidamente intimados. 3) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205311 Nr: 1291-71.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR MOREIRA ARANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEUMAR DILDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA FREITAS ORTEGA 

ARANGE - OAB:MT 20.432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINDO DE CAMPOS NETO 

- OAB:MT 7.461, CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA - OAB:MT 6.674

 Certifico que a atual advogada da parte Autora (fls. 81)não estava 

cadastrada no Sistema Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo 

pelo qual, encaminho o movimento "Decisão->Determinação", de 

26/03/2018, para nova publicação: "Vistos, em correição. Considerando a 

certidão retro, intime-se o autor, por intermédio de seu advogado, para que 
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manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, procedendo todos os 

atos necessários ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o exequente 

pessoalmente para que, em 05 (cinco) dias, dê prosseguimento no feito, 

sob pena de extinção sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III, do 

CPC). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224050 Nr: 4256-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBRACO COM. IND. DE FERRO E AÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIUTOM RIBEIRO CHAVES 

JUNIOR - OAB:MS 8.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILICE DUARTE BARROS - 

OAB:133.310/SP

 Intimação da parte requerida para realizar a retirada da certidão de objeto 

e pé, nesta secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 343300 Nr: 10521-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ESTAÇÃO COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEL LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:MT 4.656

 INTIMAÇÃO da parte Exequente para apresentar planilha de cálculo 

atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 5º § da Decisão 

de 12.4.2018 (fls. 257).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008208-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELE VIVIANA DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

ROSENI MARIA DE PINHO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008208-40.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande/MT,12 de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002426-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL (ADVOGADO(A))

ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA (AUTOR(A))

ELADIO MIRANDA LIMA (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002426-52.2018.8.11.0002 

Vistos. Diante da falta de tempo hábil para a realização da audiência de 

conciliação designada no Id. 15173942 REDESIGNO o referido ato para o 

dia 05 de novembro de 2018, às 13h30min, expeça-se novo mandado de 

citação a requerida, fazendo constar as advertências legais, nos termos 

da decisão de ID. 13434836. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 11 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 96742 Nr: 6135-35.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEVES ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, REYNALDO BOTELHO DA FONSECA ACCIOLY - 

OAB:7581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA VILELA ZAGATTO 

- OAB:1553487

 Vistos,

Indefiro pedido de fls. 246, e determino o cumprimento do despacho de fls. 

245.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 374606 Nr: 22756-29.2014.811.0002

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO MONTANDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido do Requerente ante a ausência de argumentos para 

substituição do perito judicial. Reitero intimação da Requerida para recolher 

os honorários periciais, com fundamento na decisão anteriormente 

proferida. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 256496 Nr: 15264-25.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINA AUGUSTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de cumprimento de sentença movida por Sabina Augusta da 

Silva contra o INSS. Conforme se vê às fls. 226/229 o requerido 

apresentou impugnação onde a Exequente concordou com os cálculos 

apresentados, consoante petição de fl. 232.

É cediço que, nas execuções contra a Fazenda Pública, para o 

adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, expedir-se-á o 

Precatório ou Ofício Requisitório de Pagamento em favor da parte credora, 

conforme inteligência do art. 535, § 3º, I e II, do CPC.

In casu, a Exequente concordou com os cálculos apresentados pela 

autarquia, razão pela qual a homologação desses cálculos é medida que 

se impõe.

Posto isto, homologo os cálculos apresentados às fl. 227/229 em benefício 
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de Sabina Augusta da Silva, para os devidos fins de direito.

Cumprido o exposto acima, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, 

conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais 

nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos autos, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 402741 Nr: 12794-45.2015.811.0002

 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: EDENIL MARIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A parte Autora requer a liquidação de sentença. Destarte, retifique-se a 

classe da ação para liquidação de sentença por arbitramento. Conforme 

artigo 510 do CPC, intimem-se as partes, na pessoa de seus patronos, por 

meio da publicação da presente decisão, para que, no prazo de quinze 

dias, apresentarem pareceres ou documentos elucidativos.

Sem prejuízo, considerando a necessidade de se apurar o valor certo e 

determinado na sentença, logrando-se, com isso, sua conversão em 

pecúnia, nomeio Gerson Fanaia Pereira, Contabilista, CRC/MT- 

008440-007, com endereço profissional na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, nº 

525, Sala 1010, Edifício Helbor Dual Business, Alvorada, Cuiabá – MT, CEP 

7 8 . 0 4 8 - 2 5 0 ,  T e l e f o n e  0 6 5  3 0 2 3 - 5 4 1 2  e  6 5  9 9 8 1 - 0 7 7 9 , 

fanaiar@terra.com.br, devendo as partes no mesmo prazo de quinze dias, 

arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, 

II e III, do CPC). Observem as partes que deverão disponibilizar ao experto 

os documentos necessários, conforme possíveis solicitações.

Fixo os honorários periciais no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), por servidor, observando o teor da Resolução nº 232/2016 do CNJ, 

os quais serão custeados pela Fazenda Pública, em razão da parte Autora 

ser beneficiária da justiça gratuita. Intime-se o réu para recolher os 

honorários periciais, também em quinze dias. Feito o depósito, intime-se o 

perito para designar data, hora e local para o início da perícia. Elaborado o 

laudo, intimem-se as partes para manifestarem-se, em quinze dias (art. 

477, §1º, do CPC). Ficam as partes intimadas para acompanharem todos 

os termos da presente liquidação.

Às providências e intimações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340650 Nr: 8448-85.2014.811.0002

 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: JOSE SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA 

- OAB:7.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Recebo os embargos de declaração, pois satisfeitos os requisitos de 

admissibilidade para tanto. No mérito, acolho-os, vez que efetivamente 

este Juízo incorreu em erro material, o que corrijo neste momento para 

onde se lê: “restabelecer o auxílio-doença NB 570570570570” e “DCB do 

NB 570570570570”, substituir por: “restabelecer o auxílio-doença NB 

530.431.284-4” e “DCB do NB 530.431.284-4”, mantendo as demais 

considerações da sentença nos termos em que foi lançada. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 487528 Nr: 8017266-79.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO GONÇALO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, julgo procedente, em parte, os pedidos desta ação e por 

consequência torno definitiva, a medida antecipatória concedida, para 

condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande, na 

obrigação pleiteada – procedimento cirúrgico de angioplastia coronária de 

ACX e ADC com 04 stents farmacológicos. Contudo, indefiro o pedido de 

aplicação de multa diária. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de 

pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de 

atribuí-los à parte sucumbente.No mais, havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Deixo de determinar a sujeição da presente sentença ao reexame 

necessário, diante do reconhecimento da exceção do Art. 496, § 3º, II 

(500 salários mínimos de condenação para os Estados, o Distrito Federal, 

as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 

que constituam capitais dos Estados) do NCPC.Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de 

direito. Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas 

legais.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 269152 Nr: 8994-48.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A Fazenda Pública Municipal opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Jairo da Luz Silva, em que suscita excesso de 

execução por inobservância dos índices legais de atualização, 

apresentando como correto o valor de R$ 644,21 (seiscentos e quarenta e 

quatro reais e vinte e um centavos).

Intimada, a parte Exequente manifestou concordando com os cálculos.

Feito o registro. É cediço que, nas execuções contra a Fazenda Pública, 

para o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, expedir-se-á o 

Precatório ou Ofício Requisitório de Pagamento em favor da parte credora, 

conforme inteligência do art. 535, § 3º, I e II, do CPC.

In casu, a parte Exequente não se insurgiu com os cálculos apresentados 

pela Fazenda Pública, razão pela qual a homologação desses cálculos é 

medida que se impõe.

Posto isto, homologo o cálculo apresentado à fl. 86 em benefício de Jairo 

da Luz Silva, para os devidos fins de direito.

Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, 

conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais 

nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos autos, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote
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 Cod. Proc.: 305862 Nr: 1591-57.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILUCIA ROSA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:13944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

A Fazenda Pública Municipal opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Marilucia Rosa da Conceição, em que suscita 

excesso de execução por inobservância dos índices legais de 

atualização, apresentando como correto os valores de fl.201.

Intimada, a parte Exequente manifestou concordando com os cálculos.

Feito o registro. É cediço que, nas execuções contra a Fazenda Pública, 

para o adimplemento de obrigação de pagar quantia certa, expedir-se-á o 

Precatório ou Ofício Requisitório de Pagamento em favor da parte credora, 

conforme inteligência do art. 535, § 3º, I e II, do CPC.

In casu, a parte Exequente não se insurgiu com os cálculos apresentados 

pela Fazenda Pública, razão pela qual a homologação desses cálculos é 

medida que se impõe.

Posto isto, homologo o cálculo apresentado à fl. 201 em benefício de 

Marilúcia Rosa da Conceição, para os devidos fins de direito.

Transcorrido o prazo recursal, nos termos do Provimento nº 11/2017-CM, 

de 10 de agosto de 2017, o cálculo de liquidação do débito (RPV) será 

realizado pelo Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do 

Tribunal de Justiça, que elaborará os cálculos com o destaque dos 

honorários contratuais, nos moldes do Contrato de Honorários juntado aos 

autos e, as deduções do Imposto de Renda e Previdência, quando houver. 

Assim sendo, providencie a Secretaria Judicial o necessário para 

ulteriores de direito.

Cumprido o exposto acima, certifique-se e expeça-se RPV ou Precatório, 

conforme os valores cobrados, com destaque dos honorários contratuais 

nos moldes do contrato de honorários quando juntado aos autos, com as 

cautelas de estilo. No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida 

à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

o pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob 

pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do NCPC).

Às providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002826-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PAULO DE SOUZA MORAES (IMPETRANTE)

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Deixo de acolher a petição Id. n. 14468932, tendo em vista não 

corresponder com a atual fase processual do mandamus e, por 

conseguinte, determino sejam os autos remetidos à instância superior para 

os devidos fins, conforme determinado na sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005908-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO FAVALESSO (REQUERENTE)

MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos, I) Diante do desinteresse da parte autora demonstrado 

expressamente na peça de Id. 15168418 quanto à realização da audiência 

de conciliação e considerando que o Município de Várzea Grande não faz 

parte do polo passivo da lide, conforme se infere da petição inicial, sendo 

cadastrado e intimado equivocadamente, cancelo a audiência de 

conciliação designada para o dia 11 de setembro de 2018, às 16h45min. II) 

Retifique-se o polo passivo, fazendo-se constar "Instituto de Seguridade 

Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG" e não 

"Município de Várzea Grande". Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003282-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEI DE CAMPOS CURADO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

Vistos, Tendo em vista o pedido de desistência da ação em petição de Id. 

14285507 e levando-se em conta que já foi estabelecido o contraditório 

com a apresentação de defesa, por força do art. 485, § 4º, do CPC, 

determino seja ouvida a parte contrária a esse respeito, em 15 (quinze) 

dias. Decorrido o prazo, imediatamente conclusos os autos para decisão. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247887 Nr: 7609-02.2010.811.0002

 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: ALBINA MARIA RODRIGUES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, julgo 

procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta ação, 

condenando o requerido a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos 

termos do art. 48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 1 (um) salário 

mínimo mensal, a partir da data do ajuizamento da ação, bem como o 

abono anual previsto no art. 40 da referida lei.As prestações em atraso 

devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e 

acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009). Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos 

termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial.De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ).Recorro de ofício (Súmula 490 STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247890 Nr: 7606-47.2010.811.0002

 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: SEBASTIANA DE ANDRADE BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, com suporte no art. 39, I, da Lei n. 8.213/91, julgo 

procedente o pedido formulado pela parte requerente nesta ação, 

condenando o requerido a conceder-lhe a aposentadoria por idade, nos 

termos do art. 48, § 1º, da referida lei federal, no valor de 1 (um) salário 

mínimo mensal, a partir da data do ajuizamento da ação, bem como o 

abono anual previsto no art. 40 da referida lei.As prestações em atraso 

devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo INPC, a partir da 

vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91 e 

acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial da 

caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela 

Lei n. 11.960/2009). Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos 

termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial.De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (Súmula 111 

do STJ).Recorro de ofício (Súmula 490 STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 450068 Nr: 11938-47.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR MARTINS KALES (GM JALES), STEFFANY 

ANJOS DA SILVA (GM ANJOS), VIVIANE FERREIRA DA SILVA ASSIS (GM 

ASSIS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT, RAFAELA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, 

condenando o réu à implantação e pagamento do auxílio/etapa alimentação 

desde 10.6.2011, observada a prescrição quinquenal, nos termos do 

Decreto n. 64/2002, declarando, assim, extinto o processo com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E . De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, CPC).Transitada 

em julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 441725 Nr: 7633-20.2016.811.0002

 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: CREUZA NUNES SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, 

V, da Constituição Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

requerente nesta ação, condenando o requerido a conceder-lhe o 

benefício assistencial ao idoso/deficiente (LOAS), no valor de 1 (um) 

salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Concedo o pedido de antecipação de tutela, 

nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu 

o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). De acordo com o estabelecido 

no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte 

na Súmula 111 do STJ.Recorro de ofício (Súmula 490 STJ). (...) Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, promover 

a execução da sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do 

CPC.Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 403920 Nr: 13379-97.2015.811.0002

 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: BELMIRO JOSÉ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na Ação 

de Indenização c/c Obrigação de Fazer proposta por Belmiro José de 

Souza em face do Município de Várzea Grande, declarando extinto o feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, levando-se 

em conta a natureza da demanda, o bom trabalho realizado pelos 

procuradores e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Contudo, 

suspendo a condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, 

CPC).Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 412126 Nr: 17872-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a verificação na atual fase processual de que a parte autora não 

instruiu a peça primeira com qualquer documento atestando a sua 

vinculação ao ente público municipal, consistindo os documentos juntados 

ao feito em apenas fichas financeiras, converto o julgamento em diligência 

e determino seja intimada para regularizar o impasse, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo, conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 251446 Nr: 10707-92.2010.811.0002

 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: VANILDES DA SILVA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:OAB/MT 10.603, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Não havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas 

dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social.

 Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 7 de novembro de 2018, às 15h45min, determinando, como meio de 

prova, o depoimento das testemunhas eventualmente indicadas.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 407952 Nr: 15582-32.2015.811.0002

 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: ANGELITA APARECIDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, 

V, da Constituição Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

requerente nesta ação, condenando o requerido a conceder-lhe o 

benefício assistencial ao idoso/deficiente (LOAS), nos termos do art. 203, 

V da referida lei federal, no valor de 1(um) salário mínimo mensal, a partir 

da data do requerimento administrativo (11.3.2015), declarando, assim, 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC.Concedo o pedido de antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do 

CPC, e ordeno a imediata intimação da parte requerida para o seu 

cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem prejuízo de outras 

medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, atualizadas pelo 

INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a remuneração oficial 

da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada 

pela Lei n. 11.960/2009). De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte 

na Súmula 111 do STJ.Recorro de ofício (Súmula 490 STJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 453918 Nr: 13594-39.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA RODRIGUES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFFERSON APARECIDO POZZA 

FÁVARO - OAB:10200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação de Cobrança intentada por Lucia Maria Rodrigues de Campos em 

face do Município de Várzea Grande, a fim de condenar este a pagar à 

servidora as verbas de férias de 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 

23.11.2014 a 30.4.2015; do terço constitucional de 2011/2012 e 2012/2013 

e da licença-prêmio de 2004/2009 e 2009/2013, descontados eventuais 

valores pagos no curso da ação, declarando, assim, extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC.Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido, com 

fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC, condeno o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios em percentual a ser fixado quando da liquidação 

do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC. Por outro lado, de 

acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o 

réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais, exceto 

quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, 

neste caso, não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. 

Processo sujeito ao reexame necessário (Súmula 490, STJ).Havendo 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, 

à instância superior para os devidos fins.Transitada em julgado, dê-se 

baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 371531 Nr: 20599-83.2014.811.0002

 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: KEILA ASSIS DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PATRÍCIA JAQUELINE, EUNICE DA SILVA ARAÚJO, ADELIS LUIZA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - 

OAB:15541/O, RAUL COELHO CURVO - OAB:11732/MT

 Quanto à ação secundária (denunciação), julgo procedente a 

denunciação feita em face de Eunice da Silva Araújo, a fim de declarar ter 

sido esta a servidora pública que cometeu os atos que causaram 

constrangimento e humilhação experimentados pela requerente e que 

resultaram na condenação do ente público municipal, condenando-a, pois, 

ao ressarcimento do denunciante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de danos morais, bem como ao pagamento das custas 

processuais, não condenando-a, todavia, em honorários advocatícios, 

devido à ausência de resistência à denunciação à lide, consoante 

entendimento jurisprudencial pacífico (STJ – 4ª Turma – REsp 530.744 – 

Min. Sálvio de Figueiredo – 19.8.03 – DJU 29.9.03; 2ª Turma – REsp 

1.065.437 – Min. Eliana Calmon – 5.3.09 – DJ 2.4.09; RSTJ 88/126).Por 

outro lado, por absoluta ausência de provas, julgo improcedente a ação 

secundária em relação às denunciadas Patrícia Jaqueline e Adelis Luiza 

da Silva, condenando o denunciante ao pagamento de honorários 

advocatícios a cada uma delas no percentual 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação imposta na ação principal, levando em conta a 

natureza da demanda e o restrito trabalho desempenhado pelo advogado, 

nos termos do art. 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.Sem remessa 

necessária, nos termos do art. 496, § 3º, III, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, à parte vencedora para, querendo, 

executar a sentença no prazo de 15 dias.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 429008 Nr: 143-44.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR DONIZETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação de Cobrança intentada por Ademar Donizete da Silva em face do 

Município de Várzea Grande, a fim de condenar este ao imediato 

agendamento do usufruto da licença-prêmio (2009/2014) a que faz jus o 
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servidor, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC.Considerando que a autora decaiu de 

parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, 

caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais, exceto quanto aos 

valores despendidos pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, 

não houve, por ser ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, 

condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas 

processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, a ser suportado na 

proporção de 60% pelo autor e 40% pelo réu.Suspendo, porém a 

cobrança em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita. 

Processo não sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 496, do 

CPC. Havendo apelação e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins.Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 413336 Nr: 18542-58.2015.811.0002

 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: NEUCY TAKAHARA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos de Neucy 

Takahara da Cruz na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos 

Materiais proposta em face do Município de Várzea Grande, apenas para 

condenar o réu ao pagamento das verbas de férias e terço constitucional 

do período laborado, declarando, assim, extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E . Tendo a autora decaído de parte considerável do 

pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, a ser 

suportado na proporção de 70% pela parte autora e 30% pela parte ré. 

Suspendo, porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte 

autora por ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do 

CPC).Processo não sujeito ao reexame necessário (Súmula 490 

STJ).Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, à parte autora para promover a execução da sentença.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 423511 Nr: 23828-17.2015.811.0002

 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: MARIA MADALENA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELY CAMILO PEREIRA 

GOMES - OAB:31702 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na “Ação de 

Cobrança”, intentada por Maria Madalena de Almeida em face do Município 

de Várzea Grande-MT, a fim de condenar este ao pagamento das verbas 

de férias e terço constitucional dos períodos de 28.5.2012 a 28.5.2013 e 

de 28.5.2013 a 10.12.2013; da licença prêmio de 2008 a 2013 e do abono 

de permanência do período de 1.12.2005 a abril de 2011, declarando, 

assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC.Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: 

até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E . De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC).Processo 

não sujeito ao reexame necessário (art. 496, do CPC).Havendo 

interposição de recurso e apresentadas ou não as contrarrazões dentro 

do prazo legal, à instância superior para os devidos fins. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 416431 Nr: 20170-82.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MARCOS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT, 

LUCIMAR CAMPOS, DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIM FEITOSA - 

OAB:OAB/MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos de Carlos 

Marques de Assunção na Reclamação Trabalhista proposta em face do 

DAE – DEPARTAMENTO DE ÁGUA DE ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE, 

apenas para declarar o direito do reclamante ao recolhimento do FGTS do 

período trabalhado, observada a prescrição quinquenal, declarando, 

assim, extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Os valores deverão ser corrigidos e acrescidos de juros: até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E . Tendo o 

autor decaído de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o 

disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão 

proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Por 

outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, em percentual a ser 

fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, 

II, do CPC, a ser suportado em igual proporção entre ambas. Suspendo, 

porém, a cobrança pelo período de 5 anos em relação à parte autora por 

ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, do CPC).Processo sujeito 

ao reexame necessário (Súmula 490 STJ).Havendo interposição de 

recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior 

para os devidos fins. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 277171 Nr: 20705-50.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 
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DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CANARANA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIMAT ENGENHARIA INDUSTRIA COMERCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR JUNIOR MAGGI - 

OAB:10840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSE CARLOS GUIMARAES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 5959, LEONARDO LUIS NUNES BERNASOLI - 

OAB:MT-10579

 Vistos...

Pelo que se observa do Sistema APOLO, a sentença proferida nos 

embargos à execução n. 384951 que declarou extinta a presente 

execução transitou em julgado para as partes em 5.10.2016 e os autos 

foram encaminhados à instância superior, em reexame necessário, que 

pende de julgamento.

Em que pese tal fato, nada obsta que se ordene a restituição dos valores 

bloqueados via sistema "on line" à empresa executada com a 

transferência para conta bancária a ser informada por esta, conforme 

pleiteado pela própria Administração Pública Municipal de Canarana, que 

ora defiro, esclarecendo que o ato só será concretizado após a 

vinculação dos valores ao processo pela Conta Única, a quem deverá ser 

oficiada pela Secretaria deste Juízo.

Quanto ao pedido de extinção e arquivamento da execução isso só será 

possível após o trânsito em julgado da sentença dos embargos.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 432378 Nr: 2385-73.2016.811.0002

 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: JULIENNE MARIA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES 

CATALAN - OAB:MT/ 4076

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na Ação de Cobrança proposta por Julienne Maria de Barros em 

face da Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT, condenando esta ao 

pagamento das verbas salariais referentes às férias, acrescida do terço 

constitucional dos períodos de 1.2.2013 a 31.1.2014 e de 1.2.2014 a 

30.6.2014, bem como do décimo terceiro salário na proporção de 6/12 

avos do ano de 2014, em montante a ser calculado em liquidação de 

sentença, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. Os valores deverão ser corrigidos e 

acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E . Considerando que a autora decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, a ré é isenta do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. (...) Processo não sujeito ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 421771 Nr: 22893-74.2015.811.0002

 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: COMERCIAL INTELECTO LTDA TECNOLOGIA & 

SISTEMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS NUNES 

RAMALHO - OAB:OAB/RJ169.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Cumpra-se o ordenado no Termo de Audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 348053 Nr: 14303-45.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORK SUL COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS 

LTDA, MAURO BOUGLANGER STIVAL OLIVEIRA, VERA SUELI SALOMÃO 

CUNHA, JOSE RENATO NUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JUNIOR - OAB:9429

 (...) No caso em comento, tendo a exceção sido julgada procedente para 

reduzir o valor da cobrança e improcedente quanto à ilegitimidade dos 

sócios, a condenação da parte excipiente ao pagamento de verba 

honorária realmente foi contraditória. Desta feita, acolho os embargos 

propostos, dando-lhes provimento para retificar a decisão objurgada a 

partir do segundo parágrafo da parte dispositiva, que passará a conter o 

seguinte teor:“Não sendo devidos honorários em exceção de 

pré-executividade julgada improcedente (STJ-Corte Especial, ED no Resp 

1.048.043, Min Hamilton Carvalho, j. 17.6.09, SJ 29.6.09, no mesmo sentido 

RT 810/298, JTJ 308/420, 315/405 (AI 7.106.663-0))”, deixo de condenar 

os excipientes (Tork Sul Comércio de Peças e Máquinas Ltda e seus 

sócios) ao pagamento de tal verba.Condeno a exequente/excepta ao 

pagamento da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre a 

parte inicial do proveito econômico obtido (diferença entre as CDAs) até 

200 salários mínimos; 8% (oito por cento) sobre a parte que mediar entre 

200 e 2000 salários mínimos e, por fim, 5% (cinco por cento) sobre o que 

sobejar os 2000 salários mínimos.(...)”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 394198 Nr: 7907-18.2015.811.0002

 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: MRLDS, EDEMILSON JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12.209 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 20, da Lei n. 8.742/93, c/c art. 203, 

V, da Constituição Federal, julgo procedente o pedido formulado pela parte 

requerente nesta ação, condenando o requerido a conceder-lhe o 

benefício assistencial ao idoso/deficiente (LOAS), no valor de 1 (um) 

salário mínimo mensal, a partir da data do requerimento administrativo, 

declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC.Concedo o pedido de antecipação de tutela, 

nos termos do art. 300 do CPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento, sob pena de imposição de multa, sem 

prejuízo de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, 

atualizadas pelo INPC, a partir da vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu 

o art. 41-A na Lei 8.213/91 e acrescidas de juros de mora, conforme a 

remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). De acordo com o estabelecido 

no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, são isentos do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, condeno-o ao pagamento 

dos honorários advocatícios, em percentual a ser fixado quando da 

liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, II, do CPC, que 

deverá ser calculado sobre o valor da condenação, correspondente às 

parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte 

na Súmula 111 do STJ.Recorro de ofício (Súmula 490 STJ) (...) Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, promover 
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a execução da sentença, nos moldes estabelecidos no art. 534, do 

CPC.Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 450063 Nr: 11936-77.2016.811.0002

 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: SÉRGIO LÍRIO FLORES, WESLEY CÉSAR SCHEMBEK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O, GERCELENE FERNANDES PINTO - OAB:17034, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216, RAFAELLA LORY DA SILVA E 

SILVA - OAB:12445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, 

condenando o réu à implantação e pagamento do auxílio/etapa alimentação 

desde 10.6.2011, observada a prescrição quinquenal, nos termos do 

Decreto n. 64/2002, declarando, assim, extinto o processo com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Os valores deverão ser 

corrigidos e acrescidos de juros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E . De acordo com o estabelecido no art. 3º, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela 

parte vencedora da demanda que, neste caso, não houve, por ser ela 

beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno-o apenas ao 

pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, CPC).Transitada 

em julgado, intime-se a parte autora para executar a sentença. Havendo 

interposição de apelação e apresentadas as contrarrazões, à instância 

superior para os devidos fins. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 450070 Nr: 11940-17.2016.811.0002

 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: VILMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUIROZ - OAB:OAB/MT14.843, MARIA DONIZETE 

RODRIGUES DE SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial de 

concessão de benefício previdenciário, por não restar comprovada a 

incapacidade laborativa do autor, declarando extinto o feito com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termo do art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, III, do CPC. Em virtude da gratuidade da 

justiça, suspendo o pagamento até que se perca a condição legal de 

necessitado, nos termos insertos no art. 98, do CPC.Transitada em 

julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. Havendo recurso e 

apresentadas as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins. 

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 411562 Nr: 17514-55.2015.811.0002

 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: EUNICE DA SILVA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

Ação de Cobrança intentada por Eunice da Silva Araújo em face do 

Município de Várzea Grande, a fim de condenar este ao imediato 

agendamento do usufruto da licença-prêmio (2004/2009) a que faz jus a 

servidora, bem como ao pagamento das férias não gozadas nos períodos 

de 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 e 2013/2014, além do terço 

constitucional de 2011, descontados eventuais valores pagos no curso da 

ação, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do CPC.Considerando que a autora decaiu de parte 

considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no 

art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das 

custas e despesas processuais, exceto quanto aos valores despendidos 

pela parte vencedora da demanda, que, neste caso, não houve, por ser 

ela beneficiária da justiça gratuita. Sendo assim, condeno apenas a parte 

autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as 

partes ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º 

e 4º, III, do CPC, a ser suportado em igual proporção ente elas.Suspendo, 

porém a cobrança em relação à autora por ser beneficiária da justiça 

gratuita. Processo não sujeito ao reexame necessário, nos termos do art. 

496, do CPC. Havendo apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

dentro do prazo legal, à instância superior para os devidos fins.Transitada 

em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P. R. I. C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007933-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ERACY DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CUIABA-MT (RÉU)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007933-91.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ERACY DE CAMPOS RÉU: 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CUIABA-MT, 

MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Tendo em vista que o Réu é Autarquia 

Estadual, na cidade de Cuiabá-MT, DECLINO de minha competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar o presente. Assim, 

determino a remessa e distribuição para uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Proceda-se às anotações e 

baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 

11 de setembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008111-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

PERCILIA PEDROSA DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008111-40.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: PERCILIA PEDROSA DE 

SOUZA IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT Vistos, etc. 

Constata-se, de plano, a incompetência deste Juízo para processar e 

julgar o presente writ, em face da existência de óbice legal intransponível, 

ou seja, a sede da autoridade indicada como coatora é quem fixa 

competência para processar e julgar a espécie. Assim, DECLINO de minha 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar o presente 

mandamus, em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá, para onde determino a remessa deste 

processo. Proceda-se às anotações e baixas de estilo. Expeça-se o 
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necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 6 de setembro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007692-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAILINY GONCALVES CABREIRAS (AUTOR(A))

ADRIANO DOS SANTOS COSTA (ADVOGADO(A))

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007692-20.2018.8.11.0002. AUTOR(A): THAILINY GONCALVES 

CABREIRAS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos, Intime-se a Requerente para se manifestar no prazo 

legal, requerendo o que de direito. Após, voltem-me conclusos. VÁRZEA 

GRANDE, 11 de setembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006573-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUSA (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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: 1003063-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA AMORIM DE QUEIROZ MACHADO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - 014.991.321-40 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE REQUERENTE, para no prazo legal, comprovar neste PJe 

o recolhimento do valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser 

r e a l i z a d o  c o m  a c e s s o  a o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que este 

PJe permanecerá aguardando a comprovação do referido depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007943-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

JUCILENE CATARINA DA VEIGA BARBOSA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007943-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JUCILENE CATARINA DA VEIGA 

BARBOSA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Diante de 

um vasto rol de documentos, da necessidade de um expert para análise 

das contas, bem como das consequências que advirão de uma decisão 

favorável, seria, de todo, imprudente por parte deste magistrado a 

concessão da medida pretendida, neste momento processual. Assim, pelo 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR pleiteado pela Parte Requerente. 

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. Assim, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, 

apresentar defesa. Intimem-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 6 de 

setembro de 2018. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000141-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES FERNANDO DE ANDRADE MONTEIRO (IMPETRANTE)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretario de Administração do Município de Varzea Grande (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000141-86.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: THALLES FERNANDO DE 

ANDRADE MONTEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do 

Novo Código de Processo Civil, faculto ao Impetrante emendar a inicial, por 

intermédio de seu patrono, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de narrar 

com clareza os fatos, fundamentos e os pedidos, em especial quanto ao 

cargo que ocupa, data da posse do concurso público, onde está lotado, 

que nível e classe deverá ser enquadrado, juntando documentos que 

comprovem os quesitos a serem esclarecidos ao juízo, sob pena de lhe 

ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Novo Código de Processo 

Civil. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 6 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001615-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACI RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

WAGNER LUIZ RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001615-63.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JACI RODRIGUES DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Determinada a 

produção de provas, as partes não apresentaram provas nos autos. Por 

essa razão, concedo o prazo de 10 dias para as partes, sucessivamente, 

apresentarem as alegações finais. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. VÁRZEA GRANDE, 11 de setembro de 2018. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006527-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA CARDOZINA SA SANTOS (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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: 1005543-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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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: 1006170-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO FREITAS E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

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: 1005920-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

MARIA JULIA LOPES DA SILVA (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 intimando a 

parte apelada para contrarrazoar o recurso de apelação interposta neste 

PJe. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005580-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (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 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: 1003172-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA ESPINOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

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: 1003172-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA ESPINOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

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: 1003020-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE (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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 243680 Nr: 4748-43.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ANTONIO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 9833A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

De acordo com a proposta de honorários periciais juntada a fls. 344-345, o 

Sr. Perito almeja o pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais) com suporte na tese argumentativa de que levará 15h para a 

realização dos trabalhos, sobre o que discorda o ente público municipal, 

ao argumento de que o valor é excessivo e deverá se adequar aos 

parâmetros contidos na Resolução n. 232/2016/CNJ, sugerindo a redução 

para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Tem-se que, de fato, em que pese o grau de zelo e especialização do 

profissional, em como o tempo exigido para a prestação do serviço, a 

matéria não é tida de maior complexidade, a quantia pretendida mostra-se 

desarrazoada, impondo-se a adequação do valor às normas da referida 

resolução, conforme salientado pelo requerido.

Assim, levando-se em conta que a perícia não apresenta maior 

complexidade, mas considerando o grau de zelo e de especialização do 

Sr. Perito e o razoável tempo exigido para o seu serviço, com suporte na 

Resolução n. 232, do CNJ, art. 2º, § 4º, fixo os honorários periciais em R$ 

1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais).

Cientifiquem-se as partes, bem como intime-se o Sr. Perito para indicar 

data, local e horário para realização dos trabalhos, com urgência, por se 

tratar de processo de META 2.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 274377 Nr: 17454-24.2011.811.0002

 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: ANTONIO BOM DESPACHO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Às partes para se manifestarem sobre os cálculos retro no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 284660 Nr: 3714-62.2012.811.0002

 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: HÉLIO ROSA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Intimem-se as partes, com urgência, para se manifestarem sobre a 

proposta de honorários de fls. 141-142. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 244772 Nr: 5313-07.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS ALMEIDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 326964 Nr: 23291-89.2013.811.0002

 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: BENEDITO DE ALMEIDA POMPEU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, com suporte no art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, c/c art. 291, § 7º, 

II, da Constituição Federal, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo 

Autor nesta ação e, de consequência, julgo extinto com fulcro no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil.Outrossim, por ser a parte beneficiária 

da gratuidade da justiça, deixo de condenar ao pagamento das custas 

porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, 

do CPC).Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 234839 Nr: 14787-36.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELINA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075, THAIS GONÇALVES MELADO - OAB:8524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ao contador judicial para análise e atualização de débito.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 545666 Nr: 12748-51.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELZINHA DA SILVA BELIZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento.

 Para prosseguimento do feito, nomeio como Perito Judicial o Sr. GERSON 

FANAIA PEREIRA, graduado em Ciências Contábeis, CRC-MT 008440-OO7, 

endereço comercial na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 – Sala 

02 – Centro Comercial Xavier – Bairro: Jardim Kennedy, CEP: 78.048-250, 

Cuiabá-MT, telefones: (65) 3023-5412 - 3023-5415 - 99981-0779, 

endereço  e le t rôn ico :  fana ia r@ter ra .com.b r ,  que  se rv i rá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.

 Intime-se o Sr. Perito Judicial para apresentar proposta de honorários 

contábeis, no prazo legal.

Após, manifestem-se as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332005 Nr: 757-20.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GONÇALINA DA SILVA GAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Camila Picolli - 

OAB:19716, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento.

 Para prosseguimento do feito, nomeio como Perito Judicial o Sr. GERSON 

FANAIA PEREIRA, graduado em Ciências Contábeis, CRC-MT 008440-OO7, 

endereço comercial na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1.610 – Sala 

02 – Centro Comercial Xavier – Bairro: Jardim Kennedy, CEP: 78.048-250, 

Cuiabá-MT, telefones: (65) 3023-5412 - 3023-5415 - 99981-0779, 

endereço  e le t rôn ico :  fana ia r@ter ra .com.b r ,  que  se rv i rá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso.

 Intime-se o Sr. Perito Judicial para apresentar proposta de honorários 

contábeis, no prazo legal.

Após, manifestem-se as partes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 249565 Nr: 9098-74.2010.811.0002

 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: MARIA DE LOURDES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Remeta-se novamente ao contador judicial para nova análise dos cálculos 

nos moldes do determinado à fl. 162, de modo que deverá levar em 

consideração como termo inicial o estipulado no item “a” da parte final do 

voto (fl. 159).

Nesse passo, verifico que há de se calcular o início da prestação desde a 

data da citação.

Após, manifestem-se as partes.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 316686 Nr: 13050-56.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOESTE MATO GROSSO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PLÁSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON WILLIAM DE ARRUDA 

- OAB:6369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 445725 Nr: 9795-85.2016.811.0002

 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: LUDIO DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 424849 Nr: 24541-89.2015.811.0002

 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: RISOMAR FATIMA MOREIRA ROMPATE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE REGINA MARTINS - 

OAB:10003/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 439846 Nr: 6703-02.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENNEDY SOARES FERNANDES DA SILVA, 

WELLINGTON DE OLIVEIRA LEITE, CLAUDEILTON DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - OAB:17306

 Intimar o advogado Rodrigo Araripe de Abreu e Lima (OAB/MT 17.306), 

constituído pelo acusado Kennedy Soares Fernandes da Silva, para 

comparecer à Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da 

Comarca de Várzea Grande, designada para o dia 04/10/2018 às 08hn, 

devendo comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de 

facilitar a preparação para a sessão de julgamento, bem como para 

intimá-la para ciência dos documentos juntados pelo Ministério Público às 

fls. 392/456, conforme determina o art. 479 do CPP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 330886 Nr: 27174-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA APARECIDA MARCHETE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:, 

REINALDO CELSO BIGNARDI - OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:OAB/MT 10.209

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para abrir vista ao assitente de acusação Flavio Porto Castro Junior, 

pelo prazo de 05 (cinco) dias (apresentação de alegações finais).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 342657 Nr: 10027-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO COIMBRA PEREIRA, MARCIO 

ALEXANDRE FOGAÇA PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304

 Nos termos da legislação vigente e art. 1961, da CNGC, impulsiono estes 

autos para abrir vista à defesa do réu MARCIO ALEXANDRE FOGAÇA 

PRATES, para que manifeste nos autos nos termos da decisão de fls. 258.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 539783 Nr: 1171-71.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Réu(s): Aguinaldo Pereira da Silva, Rg: 21413959 SSP MT 

Filiação: Rosilene Pereira da Silva, data de nascimento: 22/05/1989, 

brasileiro(a), natural de Comodoro-MT, solteiro(a), desempregado, 

Endereço: Mora Na Rua, Cidade: Várzea Grande-MT,

Finalidade:FINALIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIENCIA - Para que 

compareça neste Juízo de Direito no dia 07 de Novembro de 2018, às 

15:30 horas, para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, 

em não comparecimento do acusado, será suspenso o processo e o 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. O acusado, foi notificado por edital (fls. 56), 

apresentaram, por meio Do Núcleo de Prática Jurídica da UNIVAG, defesa 

prévia (fls. 58/63), suscitando preliminarmente a ausência de provas com 

relação o acusado. Analisando os autos verifica-se que não há falar em 

ausência de provas, pois conforme se observa a denúncia destaca a 

prova da materialidade delitiva, os indícios relativos à autoria, bem como a 

correlação da conduta supostamente adotada pelo acusado com o crime 

que lhe fora imputado. Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada pela 

defesa. 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 AGUINALDO PEREIRA 

DA SILVA. Designo a audiência para o dia 07 de NOVEMBRO de 2018, às 

15H30 min, 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 
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edital. Notifique-se o MP. Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534995 Nr: 7245-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FRANÇA PEREIRA, GUSTAVO 

FRANÇA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Fernando França Pereira, Cpf: 73310921115, Rg: 

1618071-2 SSP MT Filiação: Amos Verissimo Pereira e Selma Maria 

França, data de nascimento: 15/12/1987, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, solteiro(a), vendedor/autonomo, Endereço: Av. Castelo Branco 

Nº 820, Bairro: Centro, Cidade: Várzea Grande-MT

Réu(s): Gustavo França Pereira, Rg: 2270868-5 SSP MT Filiação: Ramos 

Verissimo Pereira e Selma Maria França, data de nascimento: 13/02/1992, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), Endereço: Rua I, 

Qd. 47, Cs. 12, Bairro: Novo Horizonte, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 531769 Nr: 5299-42.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAILSON RODRIGUES ARRUDA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Jailson Rodrigues Arruda Leite Filiação: Jesus Arruda 

Leite e Antonia Francisca de Arruda, data de nascimento: 20/03/1999, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, servente de pedreiro, 

Endereço: Rua dos Ipês Roxo, Quadra 05, Casa 03, Bairro: Vila São João, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 535538 Nr: 1584-21.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR JUNIO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Oscar Junio da Silva Fernandes, Cpf: 04724467118, Rg: 

18710115 SEJUS MT Filiação: Oscar Aparecido Fernandes e Roselene 

Mendonça da Silva, data de nascimento: 17/08/1994, brasileiro(a), natural 

de Brasilia-DF, convivente, vendedor, Endereço: Rua Tenente Souza, Qd 

18, Casa 14, Bairro: Marajoara I, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523663 Nr: 438-13.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO, LUIS 

GUILHERME DE SOUZA APORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Luis Guilherme de Souza Aporta, Cpf: 43877973809, Rg: 

39818641-8 SSP MT Filiação: Marcio Luis Deganut Aporta e Suzyneire 

Barbosa de Souza Aporta, data de nascimento: 22/10/1994, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), mecânico, Endereço: Rua Barão 

do Rio Branco,n º 1535, Bairro: Novo Mato Grosso, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 
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ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524919 Nr: 1329-34.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃO, ANGELO 

MAGNO DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Denunciado(a): ANGELO MAGNO DE MORAIS, CPF: 

03290411184, RG: 2291322 SSP MT Filiação: Angelo Mauricio de Morais e 

Fatima Antonia da Silva, data de nascimento: 03/12/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), servente/pintor, Endereço: Rua Dom 

Aquino Correa, 424, Bairro: Centro, Cidade: Várzea Grande-MT e 

Denunciado(a): ARILSON EDUARDO DA CONCEIÇÃOrilson Eduardo da 

Conceição, Cpf: 62693441153, Rg: 988766-0 SSP MT Filiação: Eduardo 

Tavares da Conceição e Deonizina da Conceição, data de nascimento: 

28/09/1977, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, separado(a) judicialmente, 

tecnico agrícola, Endereço: Rua Jatobá, S/nº, Bairro: Passagem da 

Conceição, Cidade: Várzea Grande-MT.

Finalidade:FINALIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIENCIA - Para que 

compareça neste Juízo de Direito no dia 07 de Novembro de 2018, às 

14:00 horas, para o comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, 

em não comparecimento do acusado, será suspenso o processo e o 

curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Pelo que se observa o acusado foi 

notificado por edital às fls. 77/78, apresentando por meio da Defensoria 

Pública local sua defesa prévia (fls. 80/81), 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 ARILSON EDUARDO DA 

CONCEIÇÃO E ANGELO MAGNO DE MORAIS. Designo a audiência para o 

dia 07 de novembro de 2018, às 14h, para o comparecimento do acusado, 

e nessa oportunidade, em não comparecendo, será suspenso o processo 

e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo 

DESNECESSÁRIA a intimação das testemunhas. Cite-se e intime-se 

apenas o acusado via edital. Notifique-se o MP. Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 532436 Nr: 5656-22.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHNNY DA SILVA CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5127/MT

 Intimação do advogado Julo Cesar Ribeiro - OAB 5.127 da decisão que 

segue: "Vistos etc.Pelo teor da certidão de fls. 132, o Oficial de Justiça 

novamente não notificou pessoalmente o acusado, certificando que o 

acusado encontra-se devidamente "citado" da denúncia vez que houve a 

apresentação de defesa prévia por advogado particular. Ocorre que 

compulsando os autos observa-se que o d. causídico não juntou 

procuração e ante a ausência de notificação pessoal do acusado, este 

Juízo fica impossibilitado de analisar eventual recebimento da denúncia. 

Deste modo, intime-se a defesa para que junte aos autos procuração no 

prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se."

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 535779 Nr: 7706-21.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORRAYNE KETLLYN CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANA ALVES RIBEIRO - 

OAB:20.370

 Drª DIANA ALVES RIBEIRO, OAB nº. 20.370, da audiência de instrução e 

julgamento designada para o dia 19/09/2018, às 16: 00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 531624 Nr: 5238-84.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274

 DR. FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB/MT 21.274, da 

audiência de Instrução eJulgamento designada para o dia 27/09/2018, às 

15:45 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 309594 Nr: 5605-84.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN SOUZA SILVA, SANDRO MARCIANO 

DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS ALMEIDA ALVES - 

OAB:23.879-O

 DR. VINICIUS ALMEIDA ALVES - OAB/MT 23.879-O, da audiência de 

Justificação designada para o dia 27/09/2018, às 15:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 278078 Nr: 21678-05.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS SANTOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:MT 6.707

 DR. FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB/MT 6707 - do r. despacho.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451267 Nr: 1657-27.2015.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDERSON RAFAEL PINHEIRO MIGUEL

 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): EVANDERSON RAFAEL PINHEIRO 

MIGUEL, Rg: 2658160-4, Filiação: Jose Miguel e Maria de Lourdes Pinheiro 

Souza, data de nascimento: 16/09/1992, brasileiro(a), natural de Varzea 
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Grande-MT, solteiro(a), soldador, Telefone 9286-0304. 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 

CONDENO o acusado EVANDERSON RAFAEL PINHEIRO MIGUEL nas 

sanções dos arts. 330 do Código Penal e 309 da Lei nº. 9.503/97, na 

forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 07 (SETE) MESES e 18 

(DEZOITO) DIAS DE DETENÇÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime 

SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.Deixo de 

proceder com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, notadamente em razão da comprovada reincidência (art. 44, 

inciso II, Código Penal).DECRETO, ainda, pelo mesmo período de 07 (SETE) 

MESES e 18 (DEZOITO) DIAS a suspensão ou proibição de se obter a 

permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.O condenado, 

que foi assistido pela Defensoria Pública, fica ISENTO do pagamento das 

custas processuais.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de 

pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da 

Capital.OFICIE-SE, também, ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 

e ao órgão de Trânsito do Estado de Mato Grosso comunicando da 

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para 

dirigir veículo automotor.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, Ministério Público e a Defensoria Pública e, via 

DJE, o condenado, 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 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 515723 Nr: 22047-86.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA CRISTINA COSME CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEREZA CRISTINA COSME CARVALHO, 

Filiação: Seleni Cosme Pereira e Adyr Adorno Carvalho, data de 

nascimento: 13/03/1983, brasileiro(a), natural de Rio Branco-AC, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, TEREZA CRISTINA COSME CARVALHO 

praticou crime previsto no artigo 171 c/c art. 14, II ambos do Código Penal, 

requerendo seja contra ela, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se a denunciada para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

a ré para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que a 

denunciada deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinada 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 34), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Muito embora o Ministério Público tenha oferecido proposta de 

suspensão condicional do processo (fl. 34/35), verifico que a denunciada 

não preenche os requisitos subjetivos (consulta anexa).Oferecida a 

resposta à acusação da ré, façam os autos conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432232 Nr: 2291-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RIBEIRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROGERIO RIBEIRO DE JESUS, Cpf: 

03947279167, Rg: 2239432-0, Filiação: Maria de Lurdes Ribeiro de Jesus, 

data de nascimento: 06/04/1991, brasileiro(a), natural de S. José dos 

Quatro Marcos-MT, convivente, caseiro. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ROGÉRIO RIBEIRO DE JESUS praticou 

crime previsto no artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal, requerendo 

seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o 

denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo.

Despacho: PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu, nos termos dos 

arts. 396 e 361 e seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no 

edital que o réu deverá apresentar resposta escrita por intermédio de 

Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um 

profissional, o desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado 

por este Juízo.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do 

denunciado, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para fins do 

art. 366 do Código de Processo Penal.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 535917 Nr: 7770-31.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA ROCHA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANDRA ROCHA ALVES, Cpf: 

01543159150, Rg: 1718550-5, Filiação: Agenor Costa Alves e de América 

Rocha Alves, data de nascimento: 01/08/1985, brasileiro(a), natural de 
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Cuiabá-MT, convivente, do lar/autonoma, Telefone 99270-1799. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, SANDRA ROCHA ALVES praticou crime 

previsto no artigo 140, parágrafo 3° e art. 147, caput, ambos do Código 

Penal, requerendo seja contra ela, instaurado o devido processo penal, 

nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se a denunciada para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

a ré para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário. Conste no mandado que 

a denunciada deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinada 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 40), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação da ré, façam os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350716 Nr: 16363-88.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSSANDER DE MORAES LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 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): ALEXSSANDER DE MORAES LEMES, 

Cpf: 04532739128, Rg: 20679360, Filiação: Keile Rosa de Moraes e 

Eduardo da Silva Lemes, data de nascimento: 01/08/1993, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, mototaxista, Telefone (65) 93322347. 

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 

CONDENO o réu ALEXSSANDER DE MORAES LEMES nas sanções do art. 

14 da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser 

cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 20 

(VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato.DEIXO de proceder com a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão dos antecedentes 

do acusado (art. 44, inciso III, do CP).CONDENO o acusado, ainda, ao 

pagamento das custas processuais, devendo o dinheiro dado como fiança 

(fl. 16 e 42) ser utilizado para a sua quitação, nos termos do art. 336 do 

Código de Processo Penal, desde que haja o trânsito em julgado da 

sentença condenatória.Com fundamento no art. 91, inciso II, alínea “a”, do 

Código Penal, DECRETO a perda da arma e munições apreendidas, as 

quais, inclusive, já foram encaminhadas ao Exército Brasileiro (fl. 88).Com 

o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo penal, que deverá ser 

encaminhado à Vara de Execuções da Capital.COMUNIQUE-SE, por fim, ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, a Defensoria Pública, o órgão do Ministério Público e o 

condenado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523656 Nr: 430-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DOS SANTOS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WESLEY DOS SANTOS MAGALHÃES, 

Rg: 17895154, Filiação: Maria das Graças Santos Magalhães, data de 

nascimento: 11/05/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, WESLEY DOS SANTOS MAGALHÃES 

praticou crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo 

seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos moldes dos 

artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se o 

denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do 

processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396 do CPP. Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um profissional, o seu desejo de ser patrocinado por Defensor 

Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. 

Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a 

resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já, 

nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo aos fins do art. 396-A do CPP.INDEFIRO os requerimentos 

formulados com a denúncia (fl. 43) porque não restou comprovada a 

impossibilidade do órgão acusador obter as informações, nos termos do 

art. 1.373, inciso III, da CNGC – Foro Judicial. DEFIRO o item “c”.Oferecida a 

resposta à acusação, façam os autos conclusos.Verificando que o 

denunciado preenche os requisitos objetivos e subjetivos, INTIMEM-SE o 

réu, a Defensoria Pública e o Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 461845 Nr: 17395-60.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAROLINNY CONCEIÇÃO ROSA, HAMILTON 

JONAS BORDIN DE ARAUJO, DANIEL HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 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): HAMILTON JONAS BORDIN DE ARAUJO, 

Cpf: 03173989112, Rg: 1873681-5, Filiação: João de Araujo e Celma 

Bordin, data de nascimento: 12/06/1988, brasileiro(a), natural de Ji 

Parana-RO, solteiro(a), soldador, Telefone (65) 3685-3598. 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra, 

CONDENO:1. KAROLINNY CONCEIÇÃO ROSA nas sanções do art. 157, 

§2º, inciso 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 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato;2. 

HAMILTON JONAS BORDIN DE ARAÚJO nas sanções do art. 157, §2º, 

inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO a ser 

cumprida, inicialmente, em regime FECHADO, e mais o pagamento de 10 

(DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato e3. DANIEL HENRIQUE DA SILVA nas sanções do 

art.157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (CINCO) ANOS e 04 

(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime 

FECHADO, e mais o pagamento de 10 (DEZ)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 aos acusados HAMILTON 

e DANIEL o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que, por este 

processo se encontram soltos.Com o trânsito em julgado para a 

réKAROLINNY CONCEIÇÃO ROSA, FORME-SE o executivo de pena, que 

deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.E, com o trânsito em 

julgado para os réus HAMILTON JONAS BORDIN DE ARAÚJO e DANIEL 

HENRIQUE DA SILVA, FORMEM-SE os executivos de pena, que também 

deverão ser encaminhados à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, 

oscondenados KAROLINNY e DANIEL, Ministério Público e Defensoria 

Pública e, via DJE, o condenado HAMILTON, 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 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 10 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311421 Nr: 7503-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WANDERSON DE ARRUDA PINTO, Cpf: 

03624582194, Rg: 21344043, Filiação: Delza Aparecida Teixeira Pinto e 

Armindo de Arruda Pinto, data de nascimento: 18/12/1990, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65.9243.3233. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, WANDERSON DE ARRUDA PINTO 

praticou crime previsto no artigo 155, § 1° e § 4°, inciso II, do Código Penal, 

requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo penal, nos 

moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, 

citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais 

termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência em 

tese de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a denúncia 

nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE o réu para 

apresentar resposta preliminar em 10 (dez) dias (art. 396, Código de 

Processo Penal). Conste no mandado que o denunciado deverá fazê-lo 

através de Advogado, ou declarar, caso não tenha condições de 

constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo 

nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em sendo a resposta 

negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde já nomeio o 

Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua defesa 

atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo Penal.DEFIRO os 

requerimentos do Ministério Público na denúncia (fls. 07).Oferecida a 

resposta preliminar do réu, façam os autos conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 542579 Nr: 11130-71.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SOARES DA SILVA

 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): MARCELO SOARES DA SILVA, Filiação: 

Vicência da Silva, data de nascimento: 27/08/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, morador de rua. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e, 

em conformidade com a fundamentação supra, CONDENO o acusado 

MARCELO SOARES DA SILVA por infração ao art. 155, “caput”, do Código 

Penal, à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, 

em REGIME ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à 

razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do 

fato.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) anos e 

atendendo, ainda, que se trata de réu primário, SUBSTITUO a pena 

privativa de liberdade por uma restritiva de direito, conforme permite o art. 

44, inciso I, §2º, 1ª parte, do Código Penal, consistente em PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, a critério do Juízo das Execuções.ISENTO 

o acusado, que foi assistido pela Defensoria Pública, do pagamento das 

custas processuais.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de 

pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da 

Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, Ministério Público e a Defensoria Pública e via DJE, o 

condenado revel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 492048 Nr: 9288-90.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAM BENALDO FERREIRA DUARTE E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATHAM BENALDO FERREIRA 

DUARTE E SILVA, Rg: 26155028, Filiação: Sandra Oliveira Ferreira e 

Antonio Reginaldo Silva, data de nascimento: 12/01/1993, brasileiro(a), 

natural de Pocone-MT. 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 PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e CONDENO o acusado JONATHAM BENALDO FERREIRA 

DUARTE E SILVA nas sanções do art. 157, “caput”, do Código Penal, à 

pena 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em 

regime ABERTO e mais o pagamento de em 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão 

de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.ISENTO 

o condenado, que foi assistido pela Defensoria Pública, do pagamento das 

custas processuais.Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de 

pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da 

Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o condenado.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro 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.: 457689 Nr: 15310-04.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC, CVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21.274/O, GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA - 

OAB: 9.587-MT, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, SILMARA 

ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DR LAURO GONÇALO DA COSTA 

OAB/MT SOB O N° 15304 E DRA GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA SILVA 

OAB/MT SOB O N° 9587 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS 

MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 473117 Nr: 22758-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI ALMEIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Virgilio do Nascimento 

sobrinho - OAB:3112, LUZIA E. DO NASCIMENTO - OAB:MT 17.992

 DEFIRO (fl. 194/195).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 447535 Nr: 10700-90.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS ZARUR BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 163), EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva, REMETENDO-SE à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 523897 Nr: 633-95.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMARLEY LIMA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 Acolho os argumentos da Defesa do acusado ESMARLEY LIMA ASSIS e, 

via de consequência, REVOGO o despacho de fl. 71.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste quanto aos documentos juntados (fl. 74/98).

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 468565 Nr: 20472-77.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELINO SOARES DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR MAGALHAES - 

OAB:14445, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - OAB:OAB/MT 3.237-B

 Os argumentos trazidos pelo Advogado do acusado JOCELINO SOARES 

DE AMORIM em sua resposta à acusação (atipicidade da conduta) se 

confundem com o próprio mérito da ação penal e somente poderão ser 

avaliados após a instrução criminal.

Ademais, não trouxe a peça defensiva novos fatos ou provas capazes de 

modificar o convencimento quando do recebimento da denúncia.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do 

Código de Processo Penal e, assim, estando presentes materialidade e 

indícios de autoria, MANTENHO o recebimento da inicial e DESIGNO 

audiência de instrução criminal para o dia 20/AGO/2019 às 14h00.

INTIMEM-SE o réu, o Advogado constituído e as testemunhas arroladas (fl. 

08), requisitando-as quando necessário.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 490567 Nr: 8341-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN RODRIGUES SENA DO VALLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 231), EXPEÇAM-SE guias de 

execução definitivas, REMETENDO-AS à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 502072 Nr: 14858-57.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDERSON DOS SANTOS, LUCAS 

GABRIEL FLORES DE FREITAS, WILLIAN DE CAMPOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237, FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:21.274/O, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DR LAURO GONÇALO DA COSTA 

OAB/MT SOB O N° 15304 E DR CESAR AUGUSTO MAGALHÃES OAB/MT 

SOB O N° 3237 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS MEMORIAIS 

FINAIS NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 524772 Nr: 1246-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOSE CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 Ante ao teor do ofício (fl. 289/293), DETERMINO que seja EXPEDIDA Carta 

Precatória ao Juízo da Comarca de Sonora/MS, com vistas à citação do 

acusado RAFAEL JOSÉ CORREIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 524772 Nr: 1246-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL JOSE CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE ROCHA NUNES - 

OAB:8.125 MT

 O Juízo da comarca de Sonora/MS indeferiu o pedido de recambiamento 

do custodiado (fl. 291/292 e 297).

Assim, OFICIE-SE a SEJUDH informando o indeferimento do pedido de 

recambiamento.

 Por fim, aguarde-se o retorno da Carta Precatória expedida ao Juízo da 

Comarca de Sonora/MS (fl. 295).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 546589 Nr: 13285-47.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WVC, SJDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 Certifico que manuseando atentamente os autos, verifiquei que à fl. 169, 

há ofício do Gerente de Controle de Efetivo e Movimentação da PM, 

informando que RODRIGO RODRIGUES DE SOUZA, não pertence ao 

quadro de Militares Estaduais do Estado de Mato Grosso. Pois bem, o 

Ministério Público indicou como tesemunha de acusação o referido Policial 

Militar. Mas verificando no Termo de Depoimento de fl. 19, consta o nome 

de ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA, sendo que o Setor de Cadastro do 

Cartório Distribuidor, foi feito o cadastro conforme o rol de testemunhas de 

fl. 08. Portanto, a requisição foi feita em nome de RODRIGO RODRIGUES 

DE SOUZA. No Termo de audiência de fl. 154v, o Ministério Público insiste 

na oitiva das testemunhas DANILO BEZERA ALCANTARA (PM - FL. 16) e 

requereu a substituição da testemunha ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA 

(que não localizei no rol de fls. 8) pela testemunha PM CESAR FERREIRA 

DA SILVA (fls. 03 do IP apenso a estes autos), então cadastrei a referida 

testemunha.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 549911 Nr: 14980-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS, FBODC, TFRDS, ZCC, ESR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:25093/O, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA - 

OAB:DEFENSOR

 INTIMAR ADVOGADO DOS ACUSADOS: JEAN CAMPOS SILVA e 

FRANCISCO BRUNO OLIVEIA DA CONCEIÇÃO, Dr. IGOR JOSÉ RODRIGUES 

- OAB Nº 25093/O, PARA COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 09 

DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 16H00

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 390056 Nr: 5344-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CARLOS SANTIAGO, Rg: 

10544674, Filiação: Constantina Santiago, brasileiro(a), solteiro(a), 

seguranã. 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 PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos dos 

arts. 5º e 7º, da Lei n.º 11.340/2006, o réu JOSE CARLOS SANTIAGO, 

brasileiro, filho de Ocario Santiago e Constantina Santiago, nascido aos 

06/08/78, na cidade de Porto Esperdião/MT.Passo à dosimetria da 

pena:qArt. 129, § 9º, CP:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, 

verifico que não existem informações nos autos que justifiquem a fixação 

da pena-base acima do mínimo legal, portanto, fixo-lhe a pena-base em 3 

(três) meses de detenção (CP, art. 129, § 9º). 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, 06 de dezembro 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, Thais Keila Fernandes 

de Freitas Justino, digitei.

Várzea Grande, 28 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): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 414743 Nr: 19215-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELMA MEDEIROS 

GONÇALVES - OAB:18275

 INTIMAÇÃO para o advogado JOELMA MEDEIROS GONÇALVES, OAB/MT 

18.275, para comparecer na audiência designada para o dia 07 de 

fevereiro de 2019 às 16 horas, na sede deste Juízo da Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Várzea 

Grande/MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 369534 Nr: 19090-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOLANDO DO NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY MENDES DA SILVA - 

OAB:24697/O

 Código: 369534

VISTOS ETC.

Trata-se de pedido de restituição de fiança feito pelo patrono do indiciado 

à folha 54.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido às fls. 55/56.

Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Penal, defiro o 

requerimento feito à folha 54, quanto à quantia no valor R$ 1.000,00 (hum 

mil reais) depositado na Conta Única do Poder Judiciário (fls. 30).

Expeça-se Alvará de levantamento em nome do acusado Lindolando do 

Nascimento Souza , portador do CPF 016.932.761-27.

 Intimem-se

 Cumpra-se

Várzea Grande/MT, 10 de setembro de 2018.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 527526 Nr: 2901-25.2018.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA HINTZE - 

OAB:21.489/MT

 Código: 527526

VISTOS ETC.

Trata-se de pedido de restituição de fiança feito pelo patrono do indiciado 

à folha 54/55.

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido às fls. 60/61.

Ressalta se que na manifestação do MPE (fls.60/61) há uma indicação de 

recolhimento de R$ 1.760,00 (hum mil setecentos e sessenta reais), 

ocorre que, conforme (fls. 25 e 31), é notório o recolhimento de somente 

R$ 954,00 (novecentos e cinqüenta e quatro reais).

Portanto retifico o valor indicado pelo MPE aos moldes do pedido de 

restituição das (fls. 54/55).

Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Penal, defiro o 

requerimento feito à folha 54/55, quanto à quantia no valor R$ 954,00 

(novecentos e cinqüenta e quatro reais) depositado na Conta Única do 

Poder Judiciário (fls. 31).

Expeça-se Alvará de levantamento em nome do acusado Alessandro Jose 

de Oliveira , portador do CPF 700.514.291-87.

 Intimem-se

 Cumpra-se

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 440187 Nr: 237-03.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, NCDDS, EDDS, MDDS, MVDDS, EJD, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERVITAN CRISTIAN 

CARULLA - OAB:19133

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NESTA DATA INTIMO A PARTE REQUERIDA 

MÁRCIO JOSÉ GIAVAROTTI DE SOUZA, POR MEIO DE SEU ADVOGADO 

DR HERVITAN CRISTIAN CARULLA, PARA QUERENDO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, APRESENTAR OS MEMORIAIS FINAIS.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 207224 Nr: 316-92.2017.811.0112

 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): VIVICO TOMAZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA - 

OAB:4455/MT

 Intimar a Dra. FERNANDA MENDES PEREIRA, OAB/MT 4.455, na qualidade 

de advogada do acusado Vivico Tomaz Junior, nos autos, código 207224, 

para participar da audiência de instrução e julgamento designada para o 

dia 03 de dezembro de 2018, as 15:00 horas, na sede do Juizado Especial 

Criminal Unificado de Várzea Grande/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 204335 Nr: 1761-19.2015.811.0112

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ADRIELLEN SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LIMA SOLER FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. LUIZ GUSTAVO 

VILALBACARNEIRO - OAB:17.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurelio Mestre 

Medeiros - OAB:15.401

 Intimar o Dr. LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB/MT 

17.563, que representa a querelante Adriellen Santana da Silva, bem como 

o Dr. MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT 15.401, na qualidade 

de patrono do querelado, da sentença de fls. 240/240-v, a qual extinguiu a 

punibilidade do querelado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 209026 Nr: 2152-03.2017.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIRENE FORTALEZA DE MORAIS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE A. MACIEL SILVA - 

OAB:15141, MANOEL CESAR DIAS AMORIM - OAB:6470

 Intimar o Dr. JOÃO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO, OAB/MT 3112, 

na qualidade de advogado da querelante Luzia Eutimia do Nascimento, bem 

como os Drs. MANOEL CESAR DIAS AMORIM, OAB/MT 6470 e CLAIRE A. 

MACIEL SILVA OAB/MT 15141, nos autos, código 209026, para participar 

da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 04 de 

dezembro de 2018, as 15:30 horas, na sede do Juizado Especial Criminal 

Unificado de Várzea Grande/MT.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 206131 Nr: 1380-74.2016.811.0112

 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): SILAS LUIZ BARACAT ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA DANTAS DA SILVA - 

OAB:20307

 Intimar o Dra. SARA DANTAS DA SILVA, OAB/MT 20.307, na qualidade de 

advogada do acusado Silas Luiz Baracat Arruda, nos autos, código 

206131, para participar da audiência de instrução e julgamento designada 

para o dia 06 de dezembro de 2018, as 14:30 horas, na sede do Juizado 

Especial Criminal Unificado de Várzea Grande/MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008009-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 8 0 0 9 - 1 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: REGINALDO 

LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos 

autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta retornou com o motivo 

“AUSENTE”, de modo que não ficou devidamente comprovada a mora do 

requerido com relação ao débito. 4. Consigno que, uma vez esgotados os 

meios de localizar o devedor, em razão de não ter sido encontrado no 

endereço indicado no contrato, admite-se que a comprovação da mora do 

devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, no entanto, desde 

que o protesto seja anterior à propositura da ação. 5. Sobre o assunto 

trago o recente precedente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – 

DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO 

ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO 

REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO 

RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto. Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 

(Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018)” 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a efetiva constituição em 

mora nos moldes consignados e, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 7. Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008010-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDIMAR CEREZO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1 0 0 8 0 1 0 - 0 3 . 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: LEDIMAR 

CEREZO DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Analisando os 

autos, observo que o autor colacionou a notificação extrajudicial no 

endereço do contrato, entretanto, não consta o AR- Aviso de Recebimento 

da correspondência, trazendo apenas um comprovante em Id. 15154474 - 

Pág. 4, todavia, o documento acostado não é hábil para a devida 

constituição em mora. 4. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. 

NECESSIDADE DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, § 2º, 

DO DECRETO-LEI Nº 911/69. AR NÃO JUNTADO AOS AUTOS. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. PROTESTO COM 

INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIVEL APENAS QUANDO ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO 

DEMONSTRADO NOS AUTOS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. RECURSO IMPROVIDO. 1 - De acordo com 

pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de 

recebimento. No entanto, nos caso em apreço, o AR não foi juntado aos 

autos, pois não houve a efetiva entrega no destino. 2 ? Sendo a 

notificação extrajudicial inválida, não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão, correta a extinção da 

referida ação. Desta forma, ausente pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 ? Vale salientar, em se 

tratando de protesto com intimação por edital, é imprescindível que o 

credor fiduciário demonstre o esgotamento de todos os meios para 

localização do devedor, o que não ocorreu no caso em tela. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0501077-56.2013.8.05.0150, Relator (a): 

Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 21/03/2018 ). 

(TJ-BA - APL: 05010775620138050150, Relator: Gardenia Pereira Duarte, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018).” 5. Diante do 

exposto, faculto ao autor emenda à inicial, para que traga o comprovante 

de recebimento da notificação extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. 

Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. ., (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002787-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (EXEQUENTE)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EVALDO JOSE TEODORO DOS SANTOS (EXECUTADO)

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS 

QUANTO AO BEM INDICADO PELO EXECUTADO
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006331-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

VILSON OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Dados do processo: 

Processo: 1006331-02.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 21.986,20; 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: 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Parte Ré: 

REQUERIDO: VILSON OLIVEIRA DOS SANTOS O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo de 15(quinze) dias 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. VÁRZEA GRANDE , 13 de setembro de 2018. ANA 

PAULA GARCIA - Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006212-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADJUNIOR SOARES DE SOUZA (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.Várzea Grande/MT., 13 de 

setembro de 2018. Eu Ana Paula Garcia de Moura - Gestora Judiciária ,que 

digitei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008201-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS BOANEZ DO PRADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008201-48.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: CLOVIS 

BOANEZ DO PRADO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Analisando os 

autos, verifico que o autor colacionou a notificação extrajudicial com o CEP 

divergente do indicado no contrato, onde em consulta ao sitio eletrônico 

dos Correios, fora verificado que o CEP informado na notificação 

(78158-416) refere-se ao endereço (Rua das Flores, Lot. Tarumã, Jardim 

dos Estados, Várzea Grande), não sendo portanto, o mesmo do contrato. 

4. Embora tenha o autor juntado o protesto para comprovar a mora do réu, 

entendo que não se esgotaram os meios para tentativa de notificação 

extrajudicial no endereço do réu informado no contrato. 4. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. 

Conquanto válida a notificação por edital do devedor, porquanto 

autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode 

ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência pessoal 

daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 

9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 5. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

o comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, no endereço 

informado no contrato, inclusive o CEP, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. 

Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo 

único). 6. Intime-se. Cumpra-se. 7. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 311547 Nr: 7632-40.2013.811.0002

 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: ROBSON DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BMG S/A, 

BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rennó Lima 

Guimarães de Andrade - OAB:78068, Breiner Ricardo Diniz 

Resende Machado - OAB:84400, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691-A/MT, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:SP/244223

 Vistos.

1. Intime-se o autor, para que no prazo de 5 dias, pugne pelo que entender 

necessário para a efetiva citação do requerido Banco Rural S/A.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305853 Nr: 1581-13.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAMAR JOSÉ DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO 

BONSUCESSO, BANCO VOTORANTIM S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, EBER MILTON DA SILVA SOARES - OAB:MT 13.802, 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:MG 103.082, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:18.067, 

LEONARDO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103.997/MG, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:128341/SP, RODRIGO VENEROSO 

DAUR - OAB:102.818/MG, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A-MT

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos, verifico que os advogados que por último se 

manifestaram nos autos, quais sejam, Dr. Claudison Rodrigues, 

OAB-MT-9.901 e Dr. Milton Jones Amorim Vieira, OAB-MT-16.216, não 

juntaram o competente instrumento procuratório lhes conferindo poderes 
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para falar nos autos em nome do autor, juntando, tão somente, 

substabelecimento em favor de outros patronos (fls. 280/281).

2. De acordo com o art. 76 do Código de Processo Civil, deverá ser 

concedido prazo para a regularização processual, conforme vejamos:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da 

representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo 

razoável para que seja sanado o vício.”

3. Desta feita, suspendo o curso do processo e determino a intimação do 

Requerido para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize a 

representação processual.

4. Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305841 Nr: 1569-96.2013.811.0002

 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: LUIZA ANTUNES FERRAZ DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A, BANCO 

BONSUCESSO, BANCO PANAMERICANO S/A, BANCO BMG S/A, BANCO 

CRUZEIRO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12159, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT, 

SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A-MT

 Vistos.

1. Compulsando os autos verifico que, o instrumento de procuração 

acostado às fls. 248/249 está com o prazo de validade expirado, razão 

pela qual, determino a intimação do Banco Bonsucesso, ora requerido, a 

fim de regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

2. Após, voltem-me conclusos para deliberações pertinentes.

3. Às providências.

 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297695 Nr: 18156-33.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIMARIA DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a Intimação da parte autora conforme Item 2. da decisão de fls 

65.2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor o quanto necessário para o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 291859 Nr: 11605-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO MUNIZ REBELLO - 

OAB:MT/13.122-A

 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 atual e débito, e requeira o que for necessário para o 

deslinde da ação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 288103 Nr: 7516-68.2012.811.0002

 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: ELIS REGINA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, manifestem, 

acerca do retorno, destes autos, da 2º Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295894 Nr: 16170-44.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA PAES DE PROENÇA CASSIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO REAL S.A., 

BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Oliveira Dutra - OAB:SP 

292.207, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 9.708-A, maurício 

scandelari milczewski - OAB:14793-A, RAFAEL SGANZERLA 

DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

1. Em que pese a manifestação de fls. 303/306, verifico que as alegações 

feitas pelo Banco do Brasil S/A, ora requerido, não merecem prosperar.

2. Com efeito, de acordo com o atual Código de Processo Civil, o prazo 

para interposição do recurso findou-se em 26/09/2016, alegação feita pelo 

próprio requerido Banco do Brasil.

3. Assim, considerando que o Recurso de Apelação apresentado pela 

autora (fls. 253/260) foi protocolizado em 14/09/2016, verifica-se a sua 

tempestividade, de acordo com a certidão de fls. 260-v, a qual foi 

expedida na data de 05/10/2016.

4. Ademais, certifique-se a secretaria da vara, a tempestividade da 

contestação apresentada pelo Banco Santander (Brasil) S/A às fls. 

186/214.

5. Após, conclusos para deliberações pertinentes.

6. Às providências.

 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297286 Nr: 17707-75.2012.811.0002

 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: SIMÃO EDUARDO DE SOUSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S. A., BANCO RURAL S/A, BANCO BMG S/A, BANCO 

BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:239.766/SP, EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:, Flávia 

Almeida Moura Di Latella - OAB:109.730 MG, MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440/MG, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:25.136/DF, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT 12.208-A, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14258 -A

 Vistos.

.

1. Concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, impugnar 

os termos das contestações apresentadas pelos requeridos.

2. Após, conclusos para deliberações.
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3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332152 Nr: 885-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDALLE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PANAMERICANO 

S.A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO VOTORANTIM S.A, BANCO 

DAYCOVAL S.A., BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO DO BRASIL 

LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:MG/78.069, FABIO ROBERTO DE 

ALMEIDA TAVARES - OAB:147386-SP, Feliciano Lyra Moura - 

OAB:MT 15.758-A, Ilana Cristina da Silva - OAB:OAB/MT 16.636, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A-MT

 Vistos.

1. Inicialmente, verifico a irregularidade na representação processual do 

Banco Pan S/A, motivo pelo qual, determino que o requerido seja intimado, 

a fim de sanar a irregularidade apontada, juntando aos autos o instrumento 

de procuração, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado 

revel (art. 76, § 1º, inciso II do CPC).

2. Verifico ainda que, o instrumento de procuração acostado às fls. 

252/253 está com o prazo de validade expirado, razão pela qual, 

determino a intimação do Banco Bonsucesso, ora requerido, a fim de 

regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de ser considerado revel (art. 76, § 1º, inciso II do CPC).

3. Ademais, observo que não fora apresentada contestação pelo 

requerido Banco do Brasil S/A, nem sequer consta nos autos se houve a 

sua citação.

4. Dessa forma, certifique-se a secretaria da vara, eventual decurso de 

prazo, sem apresentação da defesa.

5. Após, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar os termos da 

contestação apresentada pelo requerido Banco Bonsucesso S/A (fls. 

233/259), considerando as preliminares arguidas, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

6. Às providências.

 .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 526838 Nr: 2461-29.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA BENEDITA DOS SANTOS, JEFFERSON 

NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ 

- OAB:20.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:12.560-MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341

 Vistos.

1. Ao autor para impugnar os termos da contestação.

2. Ás providências.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327613 Nr: 23931-92.2013.811.0002

 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: EMBRACOM ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA-CONSORCIO NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8.794 A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84206, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando à parte autora, para que, querendo, em 05 dias, 

manifestem, acerca do retorno, destes autos, da 2º Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 271451 Nr: 12684-85.2011.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR BOA VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S.I.DE 

ALMEIDA - OAB:AOB/MT 7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:MT 

9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando às partes, para que, querendo, em 05 dias, manifestem, 

acerca do retorno, destes autos, da 2º Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340880 Nr: 8622-94.2014.811.0002

 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: MAURO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B.MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245A

 21. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o 

autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10 

% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, 

sobretudo, inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual que 

ora defiro em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.22. 

Aguarde-se o transito em julgado da sentença, o que deverá ser 

certificado e, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 

baixas de estilo.23. P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008019-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID LETICIA COSTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008019-62.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: INGRID LETICIA COSTA FERREIRA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido de liminar, fundamentada no 

Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. 

Analisando os autos, verifico que o devedor reside na comarca de 

Cuiabá/MT, conforme consta na cédula de crédito bancário anexada aos 

autos. 3. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA em favor daquele juízo, para onde estes autos deverão ser 

encaminhados, após as baixas de estilo. 4. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004794-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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NERI NECKEL COMERCIO E REPRESENTACOES - ME (EMBARGANTE)

RUTH AIARDES (ADVOGADO(A))

NERI NECKEL (EMBARGANTE)

JOAO BATISTA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

KLEITON JOAQUIM NERY LACERDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004794-34.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: NERI NECKEL COMERCIO E 

REPRESENTACOES - ME, NERI NECKEL EMBARGADO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos. 1. Inicialmente, proceda-se a associação do presente 

processo a ação de execução nº 1008931-93.2017.8.11.0002. 2. Na 

sequência, certifique a tempestividade dos embargos propostos. 3. Após, 

conclusos para deliberações. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007675-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO (ADVOGADO(A))

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI NECKEL (REQUERIDO)

JOAO BATISTA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KLEITON JOAQUIM NERY LACERDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007675-18.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: NERI NECKEL Vistos. 1. A fim de evitar decisões conflitantes, 

determino a associação do presente processo ao de número 

1008405-29.2017.8.11.0002, vez que distribuído por dependência. 2. 

Após, conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008931-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES (ADVOGADO(A))

NERI NECKEL COMERCIO E REPRESENTACOES - ME (EXECUTADO)

NERI NECKEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

KLEITON JOAQUIM NERY LACERDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008931-93.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: NERI NECKEL COMERCIO E REPRESENTACOES - ME, NERI 

NECKEL Vistos. 1. Ciente das manifestações dos executados em IDs. 

13273265 e 13574138. 2. Pois bem. Em que pese a irresignação dos 

executados acerca do suposto decurso de prazo para apresentação de 

embargos, verifico que as movimentações “DECORRIDO PRAZO DE NERI 

NECKEL COMERCIO E REPRESENTACOES - ME EM 06/06/2018 23:59:59. 

01:17” e “DECORRIDO PRAZO DE NERI NECKEL EM 06/06/2018 23:59:59.” 

foram lançadas automaticamente pelo sistema, sendo que, na verdade, o 

prazo para apresentação de embargos dar-se-á na forma prevista no art. 

231, II, do Código de Processo Civil. 3. Consigno ainda que o decurso de 

prazo válido é o certificado pela Secretaria deste Juízo. 4. Feita tais 

consignações, concedo ao exequente o prazo de 5 dias para que se 

manifeste acerca da petição dos executados em ID. 13273265. 5. Após, 

conclusos. 6. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008405-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES (ADVOGADO(A))

NERI NECKEL (AUTOR(A))

JOAO BATISTA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

KLEITON JOAQUIM NERY LACERDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008405-29.2017.8.11.0002; AUTOR(A): NERI NECKEL RÉU: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos 

por NERI NECKEL alegando omissão na decisão de ID. 10957456 vez que 

não determinou a associação deste processo à ação de busca e 

apreensão nº 1007675-18.2017.8.11.0002, bem como acerca da 

fundamentação da decisão onde consigna que a parte deveria ter feito o 

pagamento no tempo e modo contratados. 2. Recurso intentado no prazo 

legal, consoante se infere da certidão de ID. 11129037. É o relatório. 

DECIDO. 3. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.023 e 

seguintes do Código de Processo Civil, e acolho-os parcialmente, visto que 

realmente existe uma omissão quanto à análise dos pedidos na exordial: 4. 

O artigo 1.022, II, do CPC preconiza o seguinte: Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: [...] II - suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; 5. Com efeito, a omissão que enseja no cabimento dos 

embargos se dá quando a decisão não aprecia ponto ou questão que 

deveria ser dirimida pelo Magistrado. Caso a omissão seja irrelevante, a 

decisão não merece ser completada. 6. In casu, vê-se claramente que 

houve omissão na decisão de ID. 10957456 uma vez que não apreciara o 

pedido de associação dos processos. 7. Já em razão da segunda 

alegação de omissão, tenho que não merece prosperar. Ocorre que o 

embargante pretende reexaminar a questão por meio de Recurso que não 

possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se contrário ao 

provimento jurisdicional, deve buscar a sua modificação por recurso 

próprio e pelo duplo grau de jurisdição. 8. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ACOLHO PARCIALMENTE OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da decisão de ID. 

10957456 para sanar a omissão existente passando a fazer parte da 

decisão o que segue: “23. Proceda-se a associação do presente 

processo a ação de busca e apreensão nº 1007675-18.2017.8.11.0002, 

vez que distribuída por dependência.” 9. No mais, permanece a decisão tal 

como lançada. 10. Realizada a providência incluída na presente decisão, 

conclusos para deliberações. 11. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009318-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRST & KIRST LTDA - ME (EXECUTADO)

DURIVALDO JOAO KIRST (EXECUTADO)

JOAO PAULO DE TARSO KIRST (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDIMARA DA SILVA BISPO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009318-11.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: KIRST & KIRST LTDA - ME, JOAO PAULO DE TARSO KIRST, 

DURIVALDO JOAO KIRST Vistos. 1. Trata-se de ação de execução de 

título extrajudicial, promovida pelo credor em desfavor do executado, 

pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. Da análise dos 

documentos que acompanham a inicial, verifico que o título apresentado 

pelo exequente de n° B30630071-9 encontra-se incompleto, o que 

inviabiliza a análise do feito. 3. Desta feita, oportuno à instituição financeira 

o prazo de 15 (quinze) dias para que apresente o título executivo na sua 

integralidade, sob pena de indeferimento da inicial, conforme Art. 321, 

parágrafo único, CPC. 4. Intime-se. 5. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002090-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (ADVOGADO(A))

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON ANTONIO ESTEVAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002090-48.2018.8.11.0002; REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: EDMILSON ANTONIO ESTEVAO Vistos. 

1. Apreendido o veículo conforme certidão do senhor Oficial de Justiça (ID. 

14971722), a parte requerida apresentou contestação com pedido de 

quitação do débito, a fim de purgar a mora. 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 23/08/2018 e o pagamento da integralidade do débito (R$ 

5.275,25) fora realizado em 24/08/2018, dentro do prazo legal, conforme 

comprovante de ID. 15313231, 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. Considerando que já fora apresentada a 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar sua 

impugnação. 5. Ainda, intime-se o autor para que informe a conta a serem 

transferidos os valores depositados nos autos. 6. Ciência à Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. 7. Às providências. ., (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004616-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA (ADVOGADO(A))

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO CESAR MATSUOKA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004616-22.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: AGENCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO S/A EXECUTADO: MARCIO CESAR 

MATSUOKA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial manejada por AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A em desfavor de MÁRCIO CÉSAR MATSUOKA, todos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Analisando o feito, verifico que as 

partes vieram aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo 

sua homologação e a suspensão do feito até devido cumprimento. 3. Pois 

bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, suspendo a tramitação do 

feito até o cumprimento do acordo ou manifestação das partes, na forma 

dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código de Processo Civil. 4. Decorridos os 

prazos estabelecidos no acordo ou eventual manifestação das partes, 

conclusos para deliberações. 5. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 13 

de setembro de 2018. RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003737-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003737-15.2017.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RODOSERVICE CONSTRUCOES LTDA - ME Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão manejada por BANCO 

BRADESCO S/A em desfavor de RODOSERVICE CONSTRUÇÕES LTDA - 

ME, todos devidamente qualificados nos autos. 2. Analisando o feito, 

verifico que as partes vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e a suspensão do feito até devido 

cumprimento. 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

suspendo a tramitação do feito até o cumprimento do acordo ou 

manifestação das partes, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código 

de Processo Civil. 4. Decorridos os prazos estabelecidos no acordo ou 

eventual manifestação das partes, conclusos para deliberações. 5. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de setembro de 2018. RACHEL 

FERNANDES ALENCASTRO MARTINS JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007967-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR BENEDITO MAGOSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007967-66.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CEZAR 

BENEDITO MAGOSSO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da Especialidade, 

deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando tratar-se de 

feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido pelo 

Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. ., (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001358-04.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS COCOLO (RÉU)

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR (ADVOGADO(A))

L C C INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001358-04.2017.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: L C 

C INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUIZ CARLOS COCOLO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Monitória manejada por BANCO DO BRASIL 

S/A em desfavor de LCC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA E 

OUTRO, todos devidamente qualificados nos autos. 2. Analisando o feito, 

verifico que as partes vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e a suspensão do feito até devido 

cumprimento. 3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

suspendo a tramitação do feito até o cumprimento do acordo ou 

manifestação das partes, na forma dos arts. 921, I, c/c 313, II, do Código 

de Processo Civil. 4. Decorridos os prazos estabelecidos no acordo ou 

eventual manifestação das partes, conclusos para deliberações. 5. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 13 de setembro de 2018. RACHEL 

FERNANDES ALENCASTRO MARTINS JUIZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008415-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ANDRESSA BAYERLE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

FABIANNE JORGE DE SENA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008415-73.2017.8.11.0002 AUTOR(A): ELISANGELA ANDRESSA 

BAYERLE RÉU: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA Vistos. 1. 

ELISANGELA ANDRESSA BAYERLE promove a presente Ação de 

Cobrança em razão da desistência de Cota de Consórcio em desfavor do 

CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN Administradora de Consórcio 

Ltda., ambos qualificados nos autos. 2. Narra que em outubro de 2015 

adquiriu uma cota de consórcio nº 002479144 e que por motivos de 

doença foi obrigada a desistir do grupo. Alega que o requerido se nega a 

devolver as quantias quitadas, tendo inclusive procurado o PROCON para 

tentar resolver a pendência, o que restou infrutífera, razão pela qual 

ajuizou a presente ação. 3. Trouxe procuração e documentos que 

demonstram o estado de saúde alegado na exordial e ainda o contrato do 

consórcio com a empresa apontada como parte ré. 4. O pedido de tutela 

antecipada foi indeferido (mov. 10992155). 5. Citado, o requerido 

contestou o pedido (mov. 11630461), arguindo que a devolução das 

quantias dar-se-ia por sorteio ou após sessenta dias após o 

encerramento do grupo, garantindo o equilíbrio entre os consorciados 

ativos e inativos. Narra, ainda, que deve ser descontada taxa de 

administração e o seguro de vida em grupo, pugnando ao final pela 

improcedência do pedido. 6. Trouxe instrumento procuratório e 

documentos. 7. Instado a manifestar, o autor impugnou a contestação 

apresentada, oportunidade em que contra-argumentou os termos da 

resposta e reiterou o pedido deduzido na petição inicial (mov. 12545362). 

8. Após, o requerido acostou petição de nova habilitação processual. 9. É 

o relatório. Decido. 10. Inicialmente cumpre anotar que a hipótese em 

apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do inciso I, do art. 330, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata 

de matéria unicamente de direito. 11. Pois bem, a matéria posta em 

discussão já encontra entendimento sedimentado na nossa jurisprudência 

pátria, posto que a devolução dos valores pagos depois de encerrado o 

grupo visa proteger os interesses dos consorciados desistentes com o do 

grupo aderido, sendo que, se acaso houvesse a devolução imediata das 

quantias pagas, os outros consorciados seriam onerados, pois o 

consórcio teria que reembolsá-la, quando ainda restariam consorciados 

que não foram contemplados. 12. Assim, inexistindo abusividade, o direito 

não ampara a parte autora, neste momento, ao pagamento das parcelas já 

adimplidas ao grupo de consórcio que aderiu, havendo de aguardar o 

encerramento do seu ciclo ou o respectivo sorteio. Em resumo, tanto por 

este como por outros argumentos a devolução imediata das parcelas 

pagas não deve ser, agora, realizada. 13. A respeito desta conclusão, 

veja os seguintes julgados do nosso Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – RESTITUIÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO 

GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVIDA A 

PARTIR DO DESEMBOLSO – SÚMULA Nº 35 DO STJ – JUROS DE MORA – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO ENCERRAMENTO 

DO GRUPO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – 

REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS 

REJEITADOS.Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou 

acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente 

nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os 

embargos de declaração não se prestam para sanar eventual 

inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. (ED 

61164/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018). 14. 

Dessa forma, ausentes os requisitos informadores da espécie, não vejo 

como atender à súplica da parte autora concernente à devolução imediata 

das parcelas pagas. 15. Posto isso, julgo improcedente o pedido deduzido 

na inicial para que haja a imediata restituição das prestações pagas pelo 

autor devidamente corrigidas, razão porque julgo extinto o processo com 

análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 16. Deixo de condenar 

a parte autora em custas e honorários em razão de ser beneficiária da 

justiça gratuita. 17. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações. 18. P. I. C. Várzea Grande-MT, 13 de 

setembro de 2018. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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