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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA nº 071817-67.2017.8.11.0001

Vistos, etc.

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

servidor(a) SANDRA MALHEIROS DE OLIVEIRA, Matrícula nº. 3680, 

Técnico Judiciário, lotado(a) no(a) Secretaria - Quinto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá - SDCR , referente ao quinquênio 201 2/2017.

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

Informação n° 086/2018/GRHFC, comunicou a concessão de 05 ( cinco) 

licenças-prêmio relativas ao período de 01/08/1987 a 01/08/2012, bem 

como a ausência de violação ao disposto no artigo 110 da Lei 

Complementar nº 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso) no período ora requerido.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

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

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

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

versarem sobre requerimentos referentes à licença-prêmio formulados por 

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

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

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

cujo artigo 109, caput, assim estabelece:

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

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

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

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

em dobro para fins de aposentadoria (Redação dada pela Lei 

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

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

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

disposto no artigo 110 da mesma Lei, senão vejamos:

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

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

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

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

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

afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. 

As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença 

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

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

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

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

conceder a licença-prêmio referente ao quinquênio de 01/08/2012 a 

01/08/2017, condicionando o gozo à prévia solicitação ao Gestor imediato, 

observado a anuência deste e a conveniência do serviço público.

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

comunicações necessárias e arquive-se o presente com as cautelas 

legais.

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

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 457/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0726193-98.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) GABRIELA BARBOSA CEBALHO, portador(a) 

do RG nº. 2442295-9 SEJUSP/MT e CPF nº. 046.473.321-95, para exercer 

em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, no Gabinete da Juíza da 

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá - 

Drª. Gleide Bispo Santos, a partir da assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 14 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837284 Nr: 42122-68.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAÇO FORTE IMOBILIÁRIA E INCORPORADORA LTDA, 

MARCIO FREIRE CAMPOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO VALÉRIO ARRUDA PINTO, KÁTIA 

CILENE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CÉSAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:OAB/MT 12.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO FREIRE CAMPOS VIANA, Cpf: 

89224531172, Rg: 10620087, brasileiro(a), casado(a), pastor, Telefone 

99252000. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 427,60 (Quatrocentos e vinte e sete reais e 

sessenta centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817257 Nr: 23689-16.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DA SILVA MOYA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUGUSTO CESAR DA SILVA MOYA, 

Cpf: 69128367120, Rg: 11217855, Filiação: Elza da Silva Moya e 

Aparecido Ribeiro Moya, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 576,13 (Quinhentos e setenta e seis reais e 

treze centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..
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 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 734310 Nr: 30600-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEYSA PATRICIA SAMPAIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAXON COM. EQUIP ELETR. E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAXON COM. EQUIP ELETR. E SERVIÇOS 

LTDA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 547,67 (Quinhentos e quarenta e sete reais e 

sessenta e sete centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875030 Nr: 13421-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE HUMBERTO COSTA DE CASTRO MARINHO, 

HÉLIA MARIA ANDRADE MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EANES MOTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:9.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EANES MOTA DA SILVA, Cpf: 

00823194132, Rg: 1882845-0, Filiação: Maria Mota da Silva e Ariovaldo 

Teotonio da Silva, data de nascimento: 01/05/1983, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT, casado(a), pecuarista. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 783370 Nr: 37067-73.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO SANTIAGO AFONSO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A DAMASCENO - ME, SERVFLEX 

PERSIANAS E DECORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonel Pio da Silva - 

OAB:13813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO GOMES 

DE OLIVEIRA - OAB:10168/MT, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10.657/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SERVFLEX PERSIANAS E DECORAÇÕES 

LTDA, CNPJ: 10685734000105, Inscrição Estadual: 13.368.292-7. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 464,68 (Quatrocentos e sessenta e quatro 

reais e sessenta e oito centavos), no prazo de 05 (dias), contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708906 Nr: 1895-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERSON ROGERIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cuiabá Praia Clube S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CUIABÁ PRAIA CLUBE S/C LTDA, CNPJ: 

26561993000164. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,29 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e nove centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 776182 Nr: 29476-60.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROMANA CACERES ARGUELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE HENRIQUE FERNANDES DE 

ALENCASTRO - OAB:3.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS SOARES DE SOUZA, Cpf: 

35834978134, Rg: 647.630, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 
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incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 273,83 (Duzentos e setenta e tres reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797837 Nr: 4223-36.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES

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

TOCANTINS LTDA, MILTON DE BRITO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ANA 

MARIA RODRIGUES MASSON

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

FILHO - OAB:13.685 MT, RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:9395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

TOCANTINS LTDA, CNPJ: 32937708000160, Inscrição Estadual: 

1.071.157-8. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 769168 Nr: 22114-07.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO SILVESTRE SÁBIO

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11.356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA, CNPJ: 08611734000119. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794483 Nr: 800-68.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABAM, JDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADILSON BENEDITO DE MORAES, 

brasileiro(a), vigilante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 710474 Nr: 3437-60.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA ESQUIÇATO DIAS

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES LTDA, CNPJ: 08611734000119. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 428,26 (Quatrocentos e vinte e oito reais e 

vinte e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 308440 Nr: 17154-81.2007.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA NOGUEIRA DE LIMA MIRANDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON POLICARPO BORTOLOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS 

- OAB:7287/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEVERSON POLICARPO BORTOLOTTO, 

Cpf: 63267691168, Rg: 68410574, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 514,79 (Quinhentos e quatorze reais e setenta 

e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383674 Nr: 19911-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO Á 

MATERNIDADE E Á INFÂNCIA DE CUIABÁ, ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

BOM JESUS LTDA, SOTRAUMA SOCIEDADE CIVIL LTDA., HOSPITAL 

BENEFICENTE SANTA HELENA, SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA 

CASA DE MISERICORDIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC, EDSON ABREU XAVIER - 

PROCURADOR JUDICIAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:4915, LUIZ 

ANTONIO ARAUJO JUNIOR (PROC MUNICIPAL) - OAB:12.244-B, 

PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:9368, ADRIANA PEREIRA DA SILVA - OAB:9368/MT, ADRIANO 

CARRELO SILVA - OAB:6.602/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - 

OAB:6.551-A/MT, ALINE IZALDINO FERNANDES - OAB:17.108-A/MT, 

AMANDA DA COSTA MARQUES - OAB:16.381 OAB/MT, ANA 

CATIUCIA LINS DE ALMEIDA - OAB:10126, ANA CATIUCIA LINS DE 

ALMEIDA GARIGLIO - OAB:10.126, ANA PAULA CASTRO SANDY - 

OAB:6572, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:7.322-A, BRUNO 

ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, ELAINE 

CRISTINA FERREIRA SANCHES - OAB:7.863/MT, FABIANA SONTAG 

CORRÊA DA COSTA - OAB:10.647, GABRIELA SOARES POMMOT 

MAIA - OAB:18.901/O, GONÇALO DIAS DA SILVA - OAB:1.793/MT, 

HELLEN KAROLINE DE FIGUEIREDO OLIVEIRA - OAB:16.787-0/MT, 

ISABEL CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, 

JANAINA GOMES DA SILVA - OAB:10.384-B, JANAINA GOMES DA 

SILVA - OAB:10.384-B/MT, JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - 

OAB:13.356/MT, JEAN RAFAEL SANCHES - OAB:9976, JOAO BATISTA 

DA SILVA - OAB:5237/MT, JUNIO CESAR DE NORONHA- CURADOR - 

OAB:15.391-MT, JUNIOR CESAR DE NORONHA - OAB:MT/15.391, 

KLEYSSON HANDERSSIN ARANTES SOUZA DE CAMPOS - OAB:6551-A, 

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510, PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6.571/MT, SILVIA MARA DE ARRUDA MARTINS - OAB:10.685/MT, 

TAMIRIS CRUZ POIT - OAB:14659/MT, VICTOR MEIRA BORGES - 

OAB:12033, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

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

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

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

754,12 (setecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), a que foi 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$340,69(trezentos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445637 Nr: 20192-96.2010.811.0041

 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 CESAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERIVELTO BORGES JÚNIOR - 

OAB:8.674, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:6.171/MS

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

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

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

575,16 (quinhentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$161,73(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 733523 Nr: 29768-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DA COSTA

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

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS DAHLEM DA ROSA - 

OAB:21051

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 7 de 528



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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899300 Nr: 29292-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABSON RIBEIRO AMORIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA NOVO MUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

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

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

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

635,84 (seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a 

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

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

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

222,41(duzentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816473 Nr: 22914-98.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARISTELA DA SILVA RODRIGUES, 

CAMILA RODRIGUES DE ARRUDA GOES, CLOVIS RODRIGUES DE 

ARRUDA GOES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO 

FERREIRA - OAB:12723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 971109 Nr: 9758-72.2015.811.0041

 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: JOSÉ CANDIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A - OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007857 Nr: 26750-11.2015.811.0041

 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: OSVALDO MENDES DA SILVA

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES - OAB:63440

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000654 Nr: 23728-42.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CATARINA DA SILVA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 
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guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780095 Nr: 33615-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMFBDS, MDMS, ACAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE 

GOMES - OAB:12947, MARINALVA DE MATOS SANTANA - 

OAB:13.002-MT, RODRIGO ALVADI CHIAPETTI - OAB:15.331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINALVA DE MATOS SANTANA, Cpf: 

39362183153, Rg: 534607, Filiação: Nelson Ferreira Santana e Marilza P. 

de M. Santana, data de nascimento: 04/03/1968, brasileiro(a), 

divorciado(a), advogada e atualmente em local incerto e não sabido ALINE 

COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES, Cpf: 96887273187, Rg: 1329059-2, 

brasileiro(a), casado(a), advogada, Telefone 65 3223-2305. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 790237 Nr: 44278-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN DE CEZAR MACHADO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MILHOMEN DE FREITAS, GENNARO 

PIETRO MARESCIALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ZAVAREZE - 

OAB:10149/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENNARO PIETRO MARESCIALLO, Cpf: 

01521139830, Rg: 10.357.990, brasileiro(a), divorciado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 739,46 (Setecentos e trinta e nove reais e 

quarenta e seis centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

Silvany Cardoso de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803936 Nr: 10395-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA SUENY DIOZ SILVA, MARLI ROSA 

PÁDUA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:4276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINA SUENY DIOZ SILVA, Cpf: 

52240428104, Rg: 459874, Filiação: Carmen Lúcia Silveira Dioz Silva e 

Cesar Dioz Silva, data de nascimento: 21/03/1969, brasileiro(a), natural de 

Paranatinga-MT, divorciado(a), diretora comercial/advogada e atualmente 

em local incerto e não sabido MARLI ROSA PÁDUA SOARES, Cpf: 

87320673134, Rg: 874501, Filiação: Lindaura Rosa dos Santos e Waldir 

Rosa dos Santos, data de nascimento: 26/02/1962, brasileiro(a), natural de 

Coronel Vivida-PR, empresária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223479 Nr: 31160-64.2005.811.0041

 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: JONAS BENEDITO DE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FRANCISCO DE PROENÇA, 

ELENIR JULIA DE PROENÇA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. DANIELA MARQUES 

ECHEVERRIA - OAB:4.939, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, UNIC - UNIJURIS - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPOLIO DE FRANCISCO DE PROENÇA, 

Rg: 229.535, Filiação: Joaquim Anastácio de Proença e Maria Benedita de 

Campos, data de nascimento: 18/02/1929, brasileiro(a), natural de Coxipó 

da Ponte-MT, viuvo(a) e atualmente em local incerto e não sabido ELENIR 

JULIA DE PROENÇA E SILVA, Cpf: 60382953134, Rg: 718339, Filiação: 

Francisco Ramão Proença e Antonia Luiza Proença, data de nascimento: 

22/05/1954, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 684,90 (Seiscentos e oitenta e quatro reais e 

noventa centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818329 Nr: 24688-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FREITAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA SUENY DIOZ DE VARGAS, MARLI 

ROSA PÁDUA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA DOS 

SANTOS - OAB:4276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REGINA SUENY DIOZ DE VARGAS, Cpf: 

52240428104, Rg: 459874, advogada e atualmente em local incerto e não 

sabido MARLI ROSA PÁDUA SOARES, Cpf: 87320673134, Rg: 874501, 

Filiação: Lindaura Rosa dos Santos e Waldir Rosa dos Santos, data de 

nascimento: 26/02/1962, brasileiro(a), natural de Coronel Vivida-PR, 

empresária. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 741804 Nr: 38649-45.2011.811.0041

 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: SIMONE CRISTINA ARAUJO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSAL FORROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UNIVERSAL FORROS. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso 

nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850486 Nr: 53515-87.2013.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA, 

CNPJ: 05339573000168, Inscrição Estadual: 132.300.516. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,29 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e nove centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32047 Nr: 9798-79.2000.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES A. PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERNANDES A. PEREIRA, CNPJ: 

01160365000146, Inscrição Estadual: 13023791-4. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 188,59 (Cento e oitenta e oito reais e cinquenta 

e nove centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183988 Nr: 30419-58.2004.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO LUZ DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURILIO LUZ DO PRADO, Cpf: 

14271435104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 514,79 (Quinhentos e quatorze reais e setenta 

e nove centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 400550 Nr: 33160-95.2009.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORNUNG & MORAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HORNUNG & MORAES LTDA, CNPJ: 

04219409000154. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 514,79 (Quinhentos e quatorze reais e setenta 

e nove centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1096463 Nr: 9039-56.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:ES 17315, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): R. P. DE OLIVEIRA COMERCIO DE 

VEÍCULOS LTDA ME, CNPJ: 12313999000108. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 288,36 (Duzentos e oitenta e oito reais e trinta e 

seis centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434286 Nr: 13374-31.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELETRON-TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA, CILENE PIRES SALOME ROSA, JOSIVAL ALENCAR 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSIVAL ALENCAR DA SILVA, Cpf: 

17339464115, Rg: 0822341-6, Filiação: Maria de Alencar Silva e Raimundo 

Batista da Silva, data de nascimento: 01/04/1959, brasileiro(a), natural de 

Rondonopolis-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 729,22 (Setecentos e vinte e nove reais e vinte 

e dois centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023021 Nr: 33415-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUSTINA DA SILVA NUNES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 879511 Nr: 16508-27.2014.811.0041

 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: RONAN MORAES DIAS

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329566 Nr: 1695-05.2008.811.0041

 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: ROSANIA PAIMEL FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARTUR RODRIGUES DA SILVA, 

MARCELO EVARISTO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDENIR FIGUEIRA DESTO - 

OAB:3.743/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ARTUR RODRIGUES DA SILVA, 

Cpf: 27195341615, Rg: 16366625, brasileiro(a), casado(a), engenheiro 

eletronico e atualmente em local incerto e não sabido MARCELO 

EVARISTO PEREIRA LEITE, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.244,89 (Um mil e duzentos e quarenta e 

quatro reais e oitenta e nove centavos), no prazo de 05 (dias), contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927270 Nr: 47792-53.2014.811.0041

 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: AMB, SSDPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWLP, BLSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELLEN MENEZES BARRANCO - 

OAB:15667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ESPÓLIO DE WAGNER LUIZ PERES, Cpf: 

32967772100, Rg: 157.84.766, Filiação: José Ferreira Peres e Dirce 

Ferreira Paixão Peres, data de nascimento: 21/12/1963, brasileiro(a), 

natural de Santa Rita Passa Quatro-SP, divorciado(a), funcionário da 

secretaria de saúde, Telefone 65-9925-8681. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 784,71 (Setecentos e oitenta e quatro reais e 

setenta e um centavos), no prazo de 05 (dias), contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

Silvany Cardoso de Araújo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909109 Nr: 36222-70.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDEF, MDEF, JIGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT, FILIPE XAVIER RIBEIRO - OAB:19465/B, 

gustavo vettorato - OAB:11001-A, JULIANA ROSE ISHIKAWA DA 

SILVA CAMPOS - OAB:OAB/MT 18210, LUCILO DE FREITAS MACEDO 

FILHO - OAB:14415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, 

NPJ-UFMT - OAB:6274, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739/MT, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4699, VERA LÚCIA MARQUES 

LEITE - OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEX DOS SANTOS FARIAS, Rg: 

001428413, Filiação: Adelina Gomes dos Santos Farias, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 758929 Nr: 11198-11.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MEZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILIMAR DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISY CARINE MIRANDA DA 

SILVA - OAB:8198/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEILIMAR DA SILVA DIAS, Cpf: 

01301916129, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 366,53 (Trezentos e sessenta e seis reais e 

cinquenta e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125877 Nr: 21294-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAUDENICE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDES DE ARAUJO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ADILSON DE ARRUDA 

MOURA - OAB:12749/MT, ULISSES GARCIA NETO - OAB:11512/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELDES DE ARAUJO LEITE, Cpf: 

52249638187, Rg: 08019258, Filiação: Francisca de Araújo, data de 

nascimento: 22/01/1971, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,29 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 726726 Nr: 22552-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SIGARINO DA SILVA

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, VICTORAZZO E LOUZADA LTDA ME

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

OAB:OAB/MT 9.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VICTORAZZO E LOUZADA LTDA ME, 

CNPJ: 12355630000168, Inscrição Estadual: 13.398.194.0. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 898,56 (Oitocentos e noventa e oito reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878813 Nr: 16009-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA ETSUKO TAURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK MEDEIROS DE SOUZA, FLÁVIO DANIEL 

CIRIACO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DA GRAÇA DA COSTA 

JÚNIOR - OAB:16406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERICK MEDEIROS DE SOUZA, Rg: 

13257901, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido FLÁVIO 

DANIEL CIRIACO FERNANDES, Rg: 13823027, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 731995 Nr: 28146-62.2011.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILA PATRICIA CAMPOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE LOURDES, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 359136 Nr: 29344-42.2008.811.0041

 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: JULIO CESAR MACIEL DE JESUS, HELIANE CRITINA DE 

OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GOMES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - OAB:RS 

- 5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ GOMES RIBEIRO, Rg: 121.869, 

brasileiro(a), divorciado(a), engenheiro civil. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 514,79 (Quinhentos e quatorze reais e setenta 

e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782426 Nr: 36066-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICY SOELLY MARTINS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE TAL, DEMAIS OCUPANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO NEY DA S. 
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PROVENZANO - OAB:10.328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE TAL, brasileiro(a) e 

atualmente em local incerto e não sabido DEMAIS OCUPANTES, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.155,84 (Um mil e cento e cinquenta e cinco 

reais e oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados 

da expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459377 Nr: 28977-47.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MAIA LTDA, DIRCE PEREIRA MAIA, 

MARIA FRANCISCA MAIA, ISMAEL PEREIRA MAIA, CARLOS PEREIRA 

MAIA, DIRSON PEREIRA MAIA, VATUTIN PEREIRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EXPRESSO MAIA LTDA, CNPJ: 

01526219000191, Inscrição Estadual: 10195006-3, atualmente em local 

incerto e não sabido DIRCE PEREIRA MAIA, Cpf: 19430396153, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido MARIA FRANCISCA 

MAIA, Cpf: 69147264187, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não 

sabido ISMAEL PEREIRA MAIA, Cpf: 04911369191, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 514,06 (Quinhentos e quatorze reais e seis 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333208 Nr: 3862-92.2008.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE MAIA DA SILVA, WELDON FERREIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W.G. PRESTADORA DE SERVIÇOS 

FINANCEIROS LTDA, MANOEL SERAFIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO FERNANDES DOS REIS - 

OAB:3810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MANOEL SERAFIM DOS SANTOS, Cpf: 

36292630978, Rg: 37.77.342, Filiação: Terezinha Serafim Santos e Jonas 

dos Santos e, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 505,20 (Quinhentos e cinco reais e vinte 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323505 Nr: 24550-12.2007.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAM DOS SANTOS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARBAS BUENO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

OAB:10462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JARBAS BUENO LIMA, Cpf: 

14285908115, Rg: 254.328, brasileiro(a), divorciado(a), administrador de 

empresas. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 514,79 (Quinhentos e quatorze reais e setenta 

e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 832304 Nr: 37900-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORLETE DACROCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI CARLOS SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSYKA LINDAURA 

CRISOSTOMO SODRÉ FARIAS - OAB:16.296/MT, VANESSA NUNES DA 

SILVA - OAB:17.177-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RUI CARLOS SCHNEIDER, Cpf: 

24225436004, Rg: 9002306521, brasileiro(a), divorciado(a), serv. púb. 

estadual/médico veterinário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 606,43 (Seiscentos e seis reais e quarenta e 

tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 
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Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 926131 Nr: 47195-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL QUINTELLA - OAB:OAB/MT 

9.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR OLAVO DA SILVA - 

OAB:17.172/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, 

Cpf: 22255516934, Rg: 890207-0, casado(a), médico, Telefone 65 3626 

4500. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,43 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

e tres centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836935 Nr: 41840-30.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PONCIANO DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRADESCO SEGUROS S.A, CNPJ: 

33055146003109. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 416,86 (Quatrocentos e dezesseis reais e 

oitenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753123 Nr: 5009-17.2012.811.0041

 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: EDI CLEBER RODRIGUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. S. MOREIRA MARMORARIA - ME, ERICK 

SOARES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): E. S. MOREIRA MARMORARIA - ME, 

CNPJ: 06187119000100 e atualmente em local incerto e não sabido ERICK 

SOARES MOREIRA, Cpf: 02916004688, Rg: 8.828.676, brasileiro(a), 

solteiro(a), empresário individual. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,20 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

vinte centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764205 Nr: 16840-62.2012.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIEMONTE SORVETES LTDA, MARIA ANGELA 

BEZERRA ADENA, ADILSON JOÃO ADENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7.191, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - 

OAB:11.866/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ANGELA BEZERRA ADENA, Cpf: 

31780849168, Rg: 065.9604-5, Filiação: Maria Celia Cobra Bezerra e 

Edegaro Bezerra e, data de nascimento: 31/10/1957, brasileiro(a), natural 

de Marialva-MT, casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ADILSON JOÃO ADENA, Cpf: 22271139953, Rg: 1009134-3, brasileiro(a), 

casado(a), empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,29 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972120 Nr: 10308-67.2015.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA, JULIANA 

PELICANO EMBOAVA, ELAINE DOS ANJOS PELICANO EMBOAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANA PELICANO EMBOAVA, Cpf: 

00231669160, Rg: 15202542, Filiação: Elaine dos Anjos Pelicano Emboava 

e Paulo Eduardo Nogueira Emboava e, data de nascimento: 01/04/1991, 

natural de Campo Grande-MS, solteiro(a), empresária. atualmente em local 

incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 671,08 (Seiscentos e setenta e um reais e oito 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449670 Nr: 22550-34.2010.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA, 

THEREZINHA APARECIDA ALEIXO MALTA, ANDRE FERREIRA MALTA, 

THELMA ALEIXO MALTA, SIMONE MALTA SANTA ANA DE AQUINO, 

ALCEU FERREIRA MALTA JUNIOR, ESTHER ALEIXO MALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA 

LTDA, CNPJ: 01862739000175, Inscrição Estadual: 130340774. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 515,38 (Quinhentos e quinze reais e trinta e oito 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 202229 Nr: 10494-42.2005.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INENS CUIABANO SCAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DURVAL TEODORO DE MELO - 

PROCURADOR MUNICIPAL - OAB:3.701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INENS CUIABANO SCAFF, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 514,79 (Quinhentos e quatorze reais e setenta 

e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27475 Nr: 9788-35.2000.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MÍSTICA DISTRIBUIDORA DE COLCHÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSA MÍSTICA DISTRIBUIDORA DE 

COLCHÕES LTDA, CNPJ: 00337251000166, Inscrição Estadual: 

13158887-7. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 173,51 (Cento e setenta e tres reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764204 Nr: 16839-77.2012.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIEMONTE INDÚSTRIA DE SORVETES LTDA - 

EPP, MARIE ANGELA BEZERRA ADENA, ADILSON JOÃO ADENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:14.142/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - 

OAB:6.624/MT, JOSE ANTONIO GASPARELO JUNIOR - OAB:7.191, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11.866/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIE ANGELA BEZERRA ADENA, Cpf: 

3178089168, Rg: 0659604-5, Filiação: Maria Celia Cobra Bezerra e 

Edegard Bezerra, casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ADILSON JOÃO ADENA, Cpf: 22271139953, Rg: 1009134-3, brasileiro(a), 

casado(a), empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 544,29 (Quinhentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44146 Nr: 10904-13.1999.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. FIOROTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 16 de 528



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): M. A. FIOROTO, CNPJ: 01721518000187, 

Inscrição Estadual: 13173704-0. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 257,59 (Duzentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta e nove centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764206 Nr: 16841-47.2012.811.0041

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIEMONTE SORVETES LTDA, MARIA ANGELA 

BEZERRA ADENA, ADILSON JOÃO ADENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:MT 3791/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11.866/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ANGELA BEZERRA ADENA, Cpf: 

31780849168, Rg: 065.9604-5, Filiação: Maria Celia Cobra Bezerra e 

Edegaro Bezerra e, data de nascimento: 31/10/1957, brasileiro(a), natural 

de Marialva-MT, casado(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

ADILSON JOÃO ADENA, Cpf: 22271139953, Rg: 1009134-3, brasileiro(a), 

casado(a), empresário. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 1.844,68 (Um mil e oitocentos e quarenta e 

quatro reais e sessenta e oito centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, 

contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1139104 Nr: 27049-51.2016.811.0041

 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 ITAU UNIBANCO S.A, CHRISTIANO CÉSAR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688, WILLIAM CARMONA MAYA - OAB:SP-257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TRANSPORTADORA NOVO FUTURO 

LTDA, CNPJ: 11409167000127. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 46,02 (Quarenta e seis reais e dois centavos), 

no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto à 

dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º 

da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040128 Nr: 41712-39.2015.811.0041

 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: FRANCISCO MARCLEILSON ARAUJO DELMONDES, 

CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - 

OAB:18.261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

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

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

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

R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891609 Nr: 24290-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO JOSE DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O. T. C. COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA, 

SUZUKI MOTOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, SAMIA 

BUMLAI GAHYVA NADAF - OAB:10587-MT

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

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

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

646,52 (seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

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

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

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

233,09,23(duzentos e trinta e três reais e nove centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 745522 Nr: 42671-49.2011.811.0041

 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: ANTONIO PINHEIRO DE FREITAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT - BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA DE MOURA 

COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 2.979,72 (dois mil e novecentos e setenta e 

nove reais e setenta e dois centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. sentença., sendo que para a parte requerente o valor de R$744,93 

(setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 744,93 (setecentos e quarenta e 

quatro reais e noventa e três centavos), para fins da guia de taxa. E para 

a parte requerida o valor de R$744,93 (setecentos e quarenta e quatro 

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

R$ 744,93 (setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e três 

centavos) para fins da guia de taxa. Ficam cientificados de que deverão 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1110513 Nr: 14890-76.2016.811.0041

 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: RANDER COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO 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: DALTON ADORNO TOMAVOI - 

OAB:OAB/MT4729A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 932676 Nr: 50752-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENNIFER OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817730 Nr: 24158-62.2013.811.0041

 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: MARIA DE FÁTIMA REZENDE GOMES

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

SEGUROS

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

OAB:9566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CAHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374093 Nr: 2140-72.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LAZAROTTO

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

- OAB:4.032/MT, JOAO DE CAMPOS CORREA - OAB:3668-A/MT, JOSE 

CARLOS DE MELLO FILHO - OAB:6.341 - MT, MÁRCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:4.410/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

R$116,53(cento e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 996333 Nr: 21771-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABILA REGINA GONÇALVES DOS SANTOS

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

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PAIVA DA SILVA - 
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OAB:13.750, RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO - OAB:195.889

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023918 Nr: 33847-62.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORDILEY NOBRE DE ALMEIDA

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

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

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, RONALDO CELANI HIPOLITO DO CARMO - OAB:195.889

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1047354 Nr: 45070-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATY SILENE DE MATOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA E PREVIDENCIA S/A, CIA ITAÚ DE 

CAPITALIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jacó carlos silva coelho - 

OAB:15013, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:15013A-mt

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

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

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

1.788,20 (um mil e setecentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), a 

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

forma separada, sendo R$894,10(oitocentos e noventa e quatro reais e 

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

894,10(oitocentos e noventa e quatro reais e dez centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1006413 Nr: 26076-33.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA SOARES MARIANO

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1169970 Nr: 40164-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAILCE FÁTIMA DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, THIAGO SILVA - OAB:20.957/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007765 Nr: 26690-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMER SALES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 
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forma separada, sendo R$413,43(quatrocentos e treze reais e quarenta e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995583 Nr: 21236-77.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARISSA ANGELICA DA CRUZ SOUZA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1040126 Nr: 41710-69.2015.811.0041

 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: GEONE MORAIS CARVALHO, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - 

OAB:18.261/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

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

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

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

R$92,04 (noventa e dois reais e quatro centavos), a que foi condenado 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90691 Nr: 5668-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO JORGE MARIANO POTRICH DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINÉIA CHETCO, ANTÔNIO PAULO DA 

CUNHA NETO

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

OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT, FABIO VICTOR - OAB:5.115 - MT, RICARDO DA SILVA 

PEREIRA - OAB:10446/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - 

OAB:10446/O

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

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

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

R$429,95(quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 972462 Nr: 10474-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE JERONIMO DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 966716 Nr: 7712-13.2015.811.0041

 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: PADNDN, MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 20 de 528



 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 995678 Nr: 21308-64.2015.811.0041

 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: MARIA ALICE BARROS DE SOUZA

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826676 Nr: 32590-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS DEMÉTRIO, ALESSANDRA DE LUCENA 

HASSE DEMÉTRIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT, JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

14.300,03 (quatorze mil e trezentos reais e três centavos), a que foi 

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

separada, sendo R$7.324,35(sete mil e trezentos e vinte e quatro reais e 

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

6.975,68(seis mil e novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 370231 Nr: 7015-02.2009.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO R. CARVALHO - 

OAB:10.170/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1105178 Nr: 12628-56.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIRENE PEREIRA AGUIAR SILVA, SAMUEL 

AFONSO SILVA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO S. REBOUÇAS - 

OAB:OAB/MT 15.088

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009179 Nr: 27196-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA RODRIGUES DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1031479 Nr: 37494-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952213 Nr: 1087-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETELL LEONARDO SANTA CECILIA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET LEILA MALOUF LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8.874-B/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO T. ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 837768 Nr: 42520-15.2013.811.0041

 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: CRISTIANE CORREA GODOY SILVA, LFG, CRISTIANE 

CORREA GODOY SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS 

DE SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TICIANA SCARAVELLI FREIRE 

- OAB:SP/273.404

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

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

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

384,76 (trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos), a 

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

forma separada, sendo R$289,40(duzentos e oitenta e nove reais e 

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

95,36(noventa e cinco reais e trinta e seis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086841 Nr: 4641-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO LUIZ DA SILVA BARBOSA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:8184-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103334 Nr: 11852-56.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYCKE TAIGARO BARRETO OLIVEIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086850 Nr: 4650-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIM SANTANA DE JESUS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

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

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 
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a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 713225 Nr: 6452-37.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. MIRANDA 

- OAB:OAB/MT 9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, THAÍS HELENA 

MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 787602 Nr: 41507-15.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA ANTONIA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CASTILHO 

ROCKENBACH - OAB:6685-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENÍCIO 

JUNIOR - OAB:131.896/SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443431 Nr: 19064-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS BARBOSA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, EVERTON NEVES DOS SANTOS - OAB:15.257

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318068 Nr: 17413-34.2011.811.0042

 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: M, IMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JACKELINE FRANCO 

MORAES - OAB:19816/o, JOÃO VIRGOLINO DO NASCIMENTO 

SOBRINHO - OAB:3112, LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - 

OAB:17992/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK SILVA 

INÊZ DE ALMEIDA - OAB:7355-A, Isabelly Furtunato - OAB:21705/B

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

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

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

280,21 (duzentos e oitenta reais e vinte e um centavos), a que foi 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 73,50(setenta e três 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141999 Nr: 11297-80.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:9225/MT

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

devidamente INTIMADA à parte réu, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 549,66 

(quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), a que 
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foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424807 Nr: 30748-81.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DAYANA MAGDA SELIM BORGES, EDNA DE LIMA 

SELIM, LOURDES RAYANI SELIM BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRY MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS 

OAB/MT 7452 - OAB:7452, FRANCISCO DE ASSIS R. DOS SANTOS - 

OAB:15145, JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR - OAB:18098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUDA TAYSA PIMENTA MAIA 

- OAB:18984, PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - OAB:13025/MT

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

devidamente INTIMADA à parte réu, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 549,66 

(quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), a que 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57263 Nr: 6863-24.2004.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEYSERLING DA SILVA SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

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

devidamente INTIMADA à parte réu, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

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

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

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e 

três centavos), para recolhimento da guia de custas e ao Cartório não 

oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que para emissão de 

guias de custas, deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o numero único do 

processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024549-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 14 

de setembro de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021492-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON DUQUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LOCAR AUTOS EIRELI - EPP (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO CASTRO DE MELO (ADVOGADO(A))

PEDRO VINICIUS DOS REIS (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 Contra a Relação de Credores interposta 

por Locar Autos Eireli Epp 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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011266-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CASE ADMINISTRACAO JUDICIAL EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Visto. I – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias úteis, juntar 

aos autos os documentos discriminados (id 13537869), 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.
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Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1011267-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (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 13537973), 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: 1010883-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME (IMPUGNADO)

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (IMPUGNADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Visto. Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo 

Civil, segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1029672-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JAMES ANDREI ZUCCO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO BORGES ALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESFERATUR PASSAGENS E TURISMO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

 

Visto. As recuperandas alegam, em síntese, que, após o deferimento do 

processamento da recuperação judicial, as instituições financeiras em 

análise bloquearam valores nas contas de titularidade das devedoras, 

para fins de “quitação forçada de alguns contratos contraídos muito antes 

da data do pedido de recuperação judicial” (sic - ID 13492050). Assim, 

pugnam para que o Banco Bradesco S/A e o Banco do Brasil S/A, 

procedam à devolução dos valores retidos indevidamente, 

disponibilizando-o para livre movimentação, bem como se abstenha de 

efetuar novas retenções. Manifestação do Administrador Judicial (id 

11582604). É a síntese do necessário. Decido. Da Relação Jurídica com o 

Banco Bradesco S/A Como se vê pelas alegações e documentos 

anexados, a recuperanda possui vínculo obrigacional com o Banco 

Bradesco, anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, 

tendo sido o seu crédito arrolado pela devedora. Não obstante a 

circunstância do crédito em questão estar sujeito aos efeitos da 

recuperação judicial, tal como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/05, mesmo 

após o ajuizamento do pedido (25/09/2017), o Banco Bradesco efetuou a 

retenção indevida do valor de R$ 1.045,21, em 30/10/2017, a título de 

“Mora Conta Garantida – Mora Limite/Utiliz", como se pode observar pelo 

extrato da conta corrente anexado ao pedido (id 13492064). Desse modo, 

estando suspensa a exigibilidade de seus créditos, os atos da instituição 

financeira em apropriar-se de valores da conta bancária da empresa 

recuperanda são irregulares, o que implica em privilégio deste credor em 

detrimento aos demais, afrontando o espírito da Lei n°. 11.101/2005, que 

prevê tratamento isonômico. Quanto aos demais valores bloqueados e 

discriminados pelas devedoras (id 13492050 fls. 17/18), tudo indica 

tratar-se de tarifas bancárias de manutenção das contas ou de valores 

utilizados para livre movimentação da recuperanda, razão pela qual, não 

devem ser restituídos, eis que não são objeto de qualquer amortização 

realizada pelo banco. Com efeito, deve ser parcialmente acolhido o pedido 

para restituição dos valores efetivamente retidos na conta corrente da 

recuperanda, no valor de R$ 1.045,21. 2- Da Relação Jurídica com o 

Banco do Brasil S/A In casu, a recuperanda também possui com o Banco 

do Brasil S/A relação juridica estabelecida anteriormente ao pedido de 

recuperacao judicial, e pelas razões já expostas acima, deve se sujeitar 

aos efeitos da recuperaçao judicial. Assim, os valores referente ao 

pagamento do “Cartão de Crédito BNDES Mastercard”, no valor de R$ 

1.393,94, e “Cartão de Crédito Empresarial Visa” no valor de R$ 4.558,79 e 

R$ 2.459,32, foram retidos indevidamente pela instituição financeira para 

fins de amortização de seu crédito. Ante o exposto, defiro o pedido 

formulado para restituição do valor de R$ 8.412,05. Assim, passo a fazer 

as seguintes deliberações: 1 – Determino a intimação do Banco Bradesco 

S/A, para que devolva, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor de 

R$ 1.045,21, mediante depósito judicial, bem como para que se abstenha 

de realizar novos débitos com a mesma finalidade, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como esclareça o que 

representa os débitos “Aplicação Automática” e “PGTO Eletron Cobrança”. 

1.1 – Determino, ainda, a intimação do Banco do Brasil S/A, para que 

devolva, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor de R$ 8.412,05, 

mediante depósito judicial, bem como para que se abstenha de realizar 

novos débitos com a mesma finalidade, sob pena de multa diária que fixo 

em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como esclareça o que o representa 

o débito “Pagto de Cartão de Crédito BNDES”. 1.2 - Diante da urgência que 

o caso requer, proceda-se à intimação por Ofício, que deverá ser 

expedido pelo Sr. Gestor Judiciário e entregue aos advogados da 

recuperada para seu efetivo cumprimento, com posterior comprovação 

nos autos, eis que indefiro o pedido para que seja cumprido por oficial 

plantonista. 2 – Anteriormente a análise do pedido formulado pela 

recuperanda para emissão do voucher em favor de Ralph Rueada, 

intime-se a empresa Esfera Tur para que junte aos autos os documentos 

mencionados na manifestação do administrador judicial (id 14327956), bem 

como manifeste acerca do pedido, no prazo de 15 dias úteis. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819597 Nr: 25869-05.2013.811.0041

 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: GRENDENE S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, ROBERTA DRESCH - OAB:88.561/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

Intime-se a falida para manifestação, no prazo de 05 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 978928 Nr: 13522-66.2015.811.0041
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 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: LEODORO TELES PADILHA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - 

OAB:13597/O, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 60, e devolvo o prazo de 15 dias úteis para 

manifestação, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1054756 Nr: 48656-57.2015.811.0041

 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: LUIZ CARLOS GUEDES, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Impulsionando o feito, intimo o a falida e o administrador judicial para se 

manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174820 Nr: 42041-17.2016.811.0041

 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: SILCO BRITO JUNIOR, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

SILCO BRITO JUNIOR ingressou com o pedido inicial, objetivando habilitar 

seu crédito junto a junto a falência de SUPERMERCADO MODELO LTDA 

(CÓDIGO 800492), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

27.203,54, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 06/10).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 28.558,95 (fls. 14/16).

Parecer do Ministério Público (fls. 36/37).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 27.203,54, resultante da reclamação 

trabalhista nº 0001169-40.2014.5.23.0107.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 28.558,95, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

SILCO BRITO JUNIOR, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

28.558,95, classificado como extraconcursal trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 96771 Nr: 12368-67.2002.811.0041

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLVERPAR S/A - IND. E COM.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3.449/MT, FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - OAB:9.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B

 Visto.

Compulsando aos autos verifico que a Secretaria do Juízo ainda não 

cumpriu a parte final da sentença proferida às fls. 119/121, no sentido de 

dar vista dos autos ao Ministério Público, da decisão do cálculo do débito 

aportado às fls. 123/125, bem como do INSTRUMENTO PARTICULAR DE 

CESSÃO DE CRÉDITO, DIREITOS, PREFERÊNCIAS E PRIVILÉGIOS 

encartado às fls. 84/87.

Verifico, outrossim, que não há nos autos comprovação quanto ao 

cumprimento pela Secretaria do Juízo, do disposto no segundo parágrafo 

da decisão de fl. 126, devendo o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO proceder ao 

imediato cumprimento caso não tenha sido cumprido o decisum.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 820845 Nr: 27064-25.2013.811.0041

 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: AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ÁGIL 

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E 

EXPOTAÇÃO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA 

FALIDA DE TRANSPORTADORA MODELO LTDA, SUPERMERCADO 

MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

Cumpra integralmente a decisão de fl. 487, após encaminhem-se os autos 

ao Ministério Publico para parecer.

Em seguida, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 754719 Nr: 6712-80.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE ADAIL MOREIRA DE SOUZA, ELIZA 

BATISTA DE SOUZA, ALINE BARINI NÉSPOLI, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, DECIO JOSE TESSARO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MAYCON RODRIGO KELM - OAB:10.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 26 de 528



Defiro o pedido retro, e concedo o prazo de 15 dias úteis para a juntada 

da manifestação.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963749 Nr: 7778-90.2015.811.0041

 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: SILVIO LUIZ RODRIGUES DE CAMPOS, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, JOÃO BATISTA DE MORAES - OAB:11059, 

SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

Intime-se a parte autora para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, relacionados ao 

presente feito, ou demonstrar documentalmente a sua hipossuficiência, 

sob pena de cancelamento da distribuição.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 766846 Nr: 19622-42.2012.811.0041

 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: DIEGO GALVÃO DE LIMA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINE NÉSPOLI - 

OAB:9229/MT

 Visto.

DIEGO GALVÃO DE LIMA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de COTTON KING LTDA (CÓDIGO 

459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 12.496,14, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 07/09).

O Administrador Judicial e a falida manifestam favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 21.697,77 (fls. 42/44).

Parecer do Ministério Público (fls. 47/48).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 12.496,14, resultante da reclamação trabalhista 

nº 0122400-76.2010.5.23.0009.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 21.697,77, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

DIEGO GALVÃO DE LIMA, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

21.697,77, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 878973 Nr: 16125-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PIZANESCHI, FABÍOLA BRITO DE FREITAS, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLBUS TRANSPORTES URBANOS LTDA, 

AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NIGRO - 

OAB:8414/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 25, e devolvo o prazo de 05 dias úteis para 

manifestação, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 75135 Nr: 2030-83.1992.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 NACIONAL DE INVESTIMENTO S/A, ROSEMEIRE 

BARROS MONTEIRO DE LAMÔNICA FREIRE, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUFFATO WICHOSKI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065

 Visto.

Considerando que o síndico Antônio Luiz Ferreira da Silva foi nomeado 

recentemente nos autos principais da falência, entendo prudente a 

intimação do síndico nomeado a época para que informe se, de fato, os 

bens em questão foram devidamente arrecadados, e qual destinação dada 

a eles, no prazo de 15 dias úteis.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1129404 Nr: 22771-07.2016.811.0041

 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: COMERCIAL OURINHOS LTDA, COMERCIAL OURINHOS 

LTDA (FILIAL), PAPELARIA PANTANAL LTDA EPP, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO, COMERCIAL PRIME DE MOVEIS EIRELI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 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 44, foram encaminhadas pelo Malote Digital.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1064154 Nr: 52787-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, VALOR 

ENGENHARIA LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 
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OAB:7.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA MARCIA FRANZON DE 

AZEVEDO - OAB:3.581-A/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:11260/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 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 45, foram encaminhadas pelo Malote Digital.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1317454 Nr: 12515-34.2018.811.0041

 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: ALEX APARECIDO FERREIRA DOS SANTOS, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ECLAIR NANTES VIEIRA - 

OAB:8332/MS, RENATA DALAVIA MALHADO - OAB:12.500, RICARDO 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos advogados da 

parte requerida, os quais já se encontram devidamente cadastrados, 

impulsiono o feito e envio para republicação, a intimação para que a 

recuperanda se manifeste nos autos no prazo de cinco (05) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 741545 Nr: 38359-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FERREIRA, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Barini Nespoli - 

OAB:OAB/MT 9.229

 Visto.

MARIA JOSÉ FERREIRA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de COTTON KING LTDA (CÓDIGO 

459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 4.961,63, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fl. 06).

O Administrador Judicial e a falida manifestam favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 8.709,53 (fls. 48/49 e 55/57).

Parecer do Ministério Público (fls. 60/62).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 4.961,63, resultante da reclamação trabalhista nº 

00987200900123000.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 8.709,53, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

MARIA JOSÉ FERREIRA, no quadro de credores da falida, no valor de R$ 

8.709,53, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 744079 Nr: 41093-51.2011.811.0041

 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: CARLOS EDUARDO BARROS DE LIMA, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, DÉCIO JOSE TESSARO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA, ESCRITORIO AUDE, 

ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, JULIO CÉSAR LOPES DA SILVA - OAB:15.348, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, SEBASTIÃO MONTEIRO 

DA COSTA JÚNIOR - OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, FELICIO ROSA VALARELLI JUNIOR - OAB:235 379/SP, 

PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Visto.

CARLOS EDUARDO BARROS DE LIMA ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a falência de COTTON KING LTDA 

(CÓDIGO 459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 

14.441,70, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 07/08, 13, 21/23, 26/39).

O Administrador Judicial e a falida manifestam favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 27.673,76 (fls. 49/56).

Parecer do Ministério Público (fls. 73/74).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 14.441,70, resultante da reclamação trabalhista 

nº 00954-2009.008.23.00.4.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 27.673,76, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

CARLOS EDUARDO BARROS DE LIMA, no quadro de credores da falida, 

no valor de R$ 27.673,76, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 771846 Nr: 24930-59.2012.811.0041

 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: SAMUEL VALENTIM DA SILVA, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTE, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:15.950, ARIANE MARTINS FONTES - OAB:11423-B/MT, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO ROSA VALARELLI 

JUNIOR - OAB:235 379/SP, JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - 

OAB:12246, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Visto.

SAMUEL VALENTIM DA SILVA ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a falência de COTTON KING LTDA (CÓDIGO 

459997), com sua consequente inclusão do valor de R$ 23.470,57, no 

quadro geral de credores, juntando, para tanto, os documentos que 

entendeu necessários (fls. 06/08 e 13).

O Administrador Judicial e a falida manifestam favorável ao pleito do autor, 
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ressaltando apenas que o valor do crédito atualizado perfaz a quantia de 

R$ 45.849,73 (fls. 71/73).

Parecer do Ministério Público (fls. 83/85).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho que reconheceu a existência 

de crédito no valor de R$ 23.470,57, resultante da reclamação trabalhista 

nº 01244.2008.004.23.00-5.

Ocorre que, assiste razão ao administrador judicial ao juntar aos autos o 

cálculo atualizado, no valor de R$ 45.849,73, tendo em vista que o cálculo 

não foi devidamente atualizado pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

SAMUEL VALENTIM DA SILVA, no quadro de credores da falida, no valor 

de R$ 45.849,73, classificado como trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1307711 Nr: 10297-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AMARAL DOS SANTOS, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MILENE LAMIM - 

OAB:12.109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449/MT, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7202, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - 

OAB:10.055 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Certifico que, decorreu prazo legal da intimação do Administrador Judicial 

Leonardo Pio da Silva Campos, sem nenhuma manifestação. Certifico mais, 

que impulsiono o feito e envio para 2ª publicação, a sua intimação para 

que se manifeste nos autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1235778 Nr: 16775-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL SOARES JUNIOR LTDA, 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIO ARENÁPOLIS - ME, BANCO SAFRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSÉ GOMES 

JUNIOR - OAB:8.194-A/MT, VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos advogados da 

parte requerida, os quais já se encontram devidamente cadastrados, 

impulsiono o feito e envio para republicação, a intimação aos requridos do 

despacho a seguir transcrito: Visto. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) requerido por JACKSON 

MÁRIO DE SOUZA em face de AGROINDUSTRIAL SOARES JÚNIOR LTDA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIO ARENÁPOLIS LTDA E BANCO 

SAFRA S/A, nos moldes do previsto no art. 509, §2º, do CPC/2015. Assim, 

procedam-se as devidas anotações, inclusive no Cartório Distribuidor, 

retificando-se a autuação, tendo em vista se tratar de cumprimento de 

sentença processada nos próprios autos. Intimem-se os executados, na 

pessoa de seus advogados constituídos nos autos, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento da importância indicada pelo credor 

(fl. 335), sob pena de não o fazendo acrescer-se ao montante do débito a 

multa e de honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, e seguintes do CPC/2015. Transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que a parte executada, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

CPC/2015). Decorridos os 15 (quinze) dias sem notícia de pagamento, 

intime-se o credor para requerer o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1235779 Nr: 16776-76.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL SOARES JUNIOR LTDA, 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LATICINIO ARENÁPOLIS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

4635, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:OAB/MT 2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - 

OAB:11978-A/MT

 Certifico que, tendo em vista o não cadastramento dos advogados da 

parte requerida, os quais já se encontram devidamente cadastrados, 

impulsiono o feito e envio para republicação, a intimação aos requridos do 

despacho a seguir transcrito: Visto. Trata-se de CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA requerido pela MASSA FALIDA DO SUPERMERCADO MODELO 

LTDA em face de AGROINDUSTRIAL SOARES JÚNIOR LTDA, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE LATICÍNIO ARENÁPOLIS LTDA E BANCO SAFRA S/A, nos 

moldes do previsto no art. 509, §2º, do CPC/2015. Assim, procedam-se as 

devidas anotações, inclusive no Cartório Distribuidor, retificando-se a 

autuação, tendo em vista se tratar de cumprimento de sentença 

processada nos próprios autos. Intimem-se os executados, na pessoa de 

seus advogados constituídos nos autos, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento da importância indicada pelo credor (fl. 

335), sob pena de não o fazendo acrescer-se ao montante do débito a 

multa e de honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento), 

nos termos do art. 523, e seguintes do CPC/2015. Transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que a parte executada, independente de penhora ou nova 

intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art. 525, do 

CPC/2015). Decorridos os 15 (quinze) dias sem notícia de pagamento, 

intime-se o credor para requerer o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270914 Nr: 27977-65.2017.811.0041

 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: SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, SÉLIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES - 

OAB:10.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Visto.

SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA E OUTROS (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 3.236,76, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 08/22).

O Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 28/33).

Parecer do Ministério Público (fls. 34/35).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor de R$ 2.882,71, resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0000445-25.2012.5.23.0004.
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Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado e o 

valor atualizado, acolho o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em 

consequência, determino que o administrador judicial proceda à inclusão 

do crédito de SELIA BORGES DE MORAIS RODRIGUES, no quadro de 

credores da falida, no valor de R$ 3.236.76, classificado como concursal 

trabalhista.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1135242 Nr: 25197-89.2016.811.0041

 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: GIOVANI TEISUKE YAOITA REGALAU, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, MILTON ALVES PEDROZO - OAB:17.137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

GIOVANI TEISUKE YAOITA REGALAU ingressou com o pedido inicial, 

objetivando habilitar seu crédito junto a junto a falência de 

SUPERMERCADO MODELO LTDA (CÓDIGO 800492), com sua 

consequente inclusão do valor de R$ 19.899,64, no quadro geral de 

credores, juntando, para tanto, os documentos que entendeu necessários 

(fls. 07/13 e 22/26).

A Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor, 

ressaltando apenas que o valor do crédito perfaz a quantia de R$ 

10.077,31 (fls. 28/30).

Parecer do Ministério Público (fls. 40/41).

É o relatório. Decido.

O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos do Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, que 

reconheceu a existência de crédito no valor de R$ 19.899,64, resultante 

dos autos nº 0024732-79.2011.811.0001.

Ocorre que, assiste razão a administradora judicial ao informar que o 

crédito do habilitante é de R$ 10.077,31, tendo em vista que o cálculo foi 

atualizado erroneamente pela parte autora.

Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora pleiteado, acolho 

o presente pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, 

determino que o administrador judicial proceda à inclusão do crédito de 

GIOVANI TEISUKE YAOITA REGALAU, no quadro de credores da falida, 

no valor de R$ 10.077,31, classificado como concursal quirografário.

 Ciência ao Ministério Público.

Isento de custas e honorários advocatícios.

Após, cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1310477 Nr: 10964-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA PESSOA SOBRINHO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4.862-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:279654

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1297567 Nr: 7712-08.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEI JUSSARA MACHADO, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - 

OAB:12.741, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1317303 Nr: 12471-15.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANILDO MARQUEZINE CAVALCANTE, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:19002, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1321608 Nr: 13655-06.2018.811.0041

 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: MARCELO SILVA DOS SANTOS, FABIOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGECENTER CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA - 

OAB:7.402/MT, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - OAB:

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1317657 Nr: 12576-89.2018.811.0041

 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 DIAS DA SILVA FILHO, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, GÊNIA PONTES DA SILVA DE PAULA - OAB:OAB/MT 

8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1315260 Nr: 12026-94.2018.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VALDIR PEREIRA PENEZZI, LENY SOARES 

MULINARI, Luiz Alexandre Cristaldo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES 

- OAB:19.032

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1211389 Nr: 8859-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAS, GCDML, FKTF, ICTEEL, PAL, MFDGASEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSHMP, PRP, PFDIRFLPPCP, AADCA, OA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565, ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO - 

PROMOTORA DE JUSTIÇA - OAB:PROMOTORA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO - OAB:7348/MT, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT, VAGNER SOARES SULAS - OAB:, VAGNER 

SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABISSON RIBEIRO FERNANDES 

- OAB:38.826/BA, CARLOS CESÁR RIBEIRO DA SILVA - OAB:88.162/SP, 

CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - OAB:132.306/SP, DRUMOND 

E FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:2997/BA, JUSSARA 

OLIVEIRA RIBEIRO DA SILVA - OAB:87.592/SP, KARLA ELIZABETH 

BONFIM DRUMOND - OAB:33.332/BA, LUIZ ALBERTO MARTINS DE 

AGUIAR - OAB:119.675/SP, SANDRO TICIANEL - OAB:6877/MT, THAIS 

MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA - OAB:14.964/MT, TIAGO 

SCHREINER GARCEZ LOPES - OAB:194.583/SP

 Vistos.

Incidente de arrecadação, avaliação e venda de bens relacionados ao 

Processo de Falência de Grupal Agroindustrial S.A. e outras.

Intime-se o administrador judicial para, em 72 horas, manifestar-se quanto 

ao teor da carta precatória de fls. 1.851/1.853 e 1.889/1.890.

Com a manifestação, dê-se vista ao Ministério Público, notadamente para 

se pronunciar quanto à indisponibilidade dos bens registrados no CRI de 

Vila Rica/MT, à proposta de compra de bem móvel acostada à fl. 617 e 

petição do administrador judicial de fls. 1.861/1.867.

Após, imediatamente conclusos para deliberações.

Intime-se. Às providências.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018.

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304166 Nr: 9462-45.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. –ME E OUTRAS, 

por dependência aos autos da recuperação judicial em face de BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

Assim, intime-se o impugnado 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1304207 Nr: 9473-74.2018.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME, A. M. V. 

TRANSPORTES LTDA, M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES 

interposta por MAV COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. –ME E OUTRAS, 

por dependência aos autos da recuperação judicial em face de BANCO 

DO BRASIL S/A, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005.

Assim, intime-se o impugnado 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 das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 741545 Nr: 38359-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FERREIRA, SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6709, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Barini Nespoli - 

OAB:OAB/MT 9.229

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 864035 Nr: 4853-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANGUARDA DO BRASIL S/A, DÉCIO JOSE TESSARO, 

DÉCIO JOSE TESSARO, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RAFAEL PIVETTA GAVLINSKI - OAB:9.536/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, luiz alexandre cristaldo - OAB:, PEDRO HENRIQUE 

FERREIRA MARQUES - OAB:19486/MT, TASSIO VINICIUS GOMES DE 

AZEVEDO - OAB:13948-MT

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 65, e devolvo o prazo de 05 dias úteis para 

manifestação, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 779430 Nr: 32883-74.2012.811.0041

 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: INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTE S.B LTDA, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON LIMA NEVES, JOSE EDNALDO LIMA 

NEVES, AGROPECUÁRIA MALP ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA, RAIMUNDO OLIVEIRA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:OAB/MT 6240, KELLY YUMI KATSURAGAWA - OAB:181149/SP

 Visto.

Considerando que os embargos de declaração opostos pelos impugnados 

às fls. 110/117, visam obter efeitos infringentes, intime-se a impugnante 

Indústria Comércio e Transportes S. B Ltda para manifestação, no prazo 

de 05 dias úteis.

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1035707-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (ADVOGADO(A))

TAMBORIL 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA BRAZ (RÉU)

LUZINEI DE CAETANO (RÉU)

FABIO SANTOS SOUZA (RÉU)

OUTROS (RÉU)

DIONE SOARES DAS DORES (RÉU)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que, INTIMO A PARTE AUTORA para se manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias, quanto à manifestação da Procuradoria Geral do Município, 

em id. 14574386, visto que, não localizei os documentos propostos. Nada 

mais. Amanda Meira Florentino Gestora Judiciária em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006053-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA (ADVOGADO(A))

HELIA MARIA MOREIRA PACHECO DE MELLO (AUTOR(A))

OSMAR FRONER DE MELLO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DIAS (RÉU)

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

SILVIO DIAS (RÉU)

Outros Interessados:

SEBASTIAO DUARTE MAIA (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ROBERTO MAGALHAES PINTO (TESTEMUNHA)

SERGIO FERNANDO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSE ANTUNES DE FRANCA (TESTEMUNHA)

JOAO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

OZENIL CARLOS DA CRUZ (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JOAO ARTUR BATISTA GOMES (TESTEMUNHA)

ANDERSON ALVES MURTINHO (TESTEMUNHA)

 

Certifico e dou fé que, em face do despacho de id. 14476706, relato que a 

parte requerida apresentou Contestação na data do dia 23/08/2018, 

conforme id. 11904368. Com isso, a parte autora impugnou-a, visto em id. 

13511367. Certifico também que, nos termos do Provimento nº 56/2007- 

CGJ, ITEM 8.1.1, e com fundamento nas resoluções 4/2007 - DGTJ e 

2/2007 - OE e nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE 

AUTORA para, nos termos do § 1° do art. 1,218 da CNGC, apresentar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou 

via e-mail, no formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais. 2018-09-13

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1013784-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

NOEMIL ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELITON SILVA NUNES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Pela MMª. Juíza foi proferida a 

seguinte decisão: Vistos. 1. Designo nova data de audiência de 

justificação para o dia 08/10/2018 às 13h30min. 2. O réu sai intimado, 

intime-se a parte autora para comparecer com suas testemunhas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024436-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA (ADVOGADO(A))

ARISTON PEDRO DA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Trata-se de ação anulatória de 

auto de infração com pedido de antecipação de tutela de urgência 

proposta por ARISTON PEDRO DA SILVA E SOUZA, contra SEMA – 

Secretaria de Meio Ambiente. Decido. A petição inicial está endereçada à 

Vara Ambiental de Cuiabá, bem como o conteúdo da petição é direcionado 

à matéria da competência daquela vara especializada. A Resolução 

11/2017/TP fixa a competência daquela vara: Processar e julgar as ações 

de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, 

artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas 

aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo 

Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes 

ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e 

criminais de sua competência. Desta forma, nos termos do artigo 64, §2º 

do CPC, declaro-me incompetente para julgar o presente feito, e determino 

a sua remessa à Vara Especializada do Meio Ambiente desta comarca. 

Cuiabá, 8 de agosto de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 920408 Nr: 43669-12.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 
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de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO APOENA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINALTO DE ALMEIDA, DIVINO ALVES DA 

SILVA, NELSON KREULICH, CLARICE KHEULICH, EDSON KREULICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA DE QUE FOI 

EXPEDIDO EDITAL E DEVEM RETIRÁ-LO E PROVIDENCIAR A PUBLICAÇÃO 

NOS TERMOS DO ART. 257, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC, APRESENTANDO 

COMPROVANTE DA PUBLICAÇÃO NO PRAZO DE DOIS MESES (arts. 1218 

usque 1220 CNGC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 207700 Nr: 19387-22.2005.811.0041

 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: HILÁRIO NORIYUKI TENURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART MACEDO, MOZART MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 

OLIVEIRA MORAES - OAB:15747

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO Certifico que, impulsiono os presentes autos 

para intimação das partes quanto ao teor da r. decisão de fls. 1082/1085: 

"Vistos.(...) Desta forma, passo à fixação dos pontos controvertidos e 

fixação das provas que ainda serão produzidas. 1. Como se trata de ação 

possessória e posse é fato, bem como o ônus de comprová-la recai sobre 

o autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu quanto de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, fixo os pontos 

controvertidos sobre os quais incidirão a prova: a) a origem da POSSE do 

demandante sobre o imóvel, bem como a forma e o tempo de exercício; b) 

se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto 

esbulhoc) quando e de que forma se deu a suposta ameaça a posse e/ou 

turbação/esbulho alegado. d) a existência ou não de benfeitorias e quem 

as construiu; e) a existência de comodato verbal entre as parte2. Para 

elucidar os pontos controvertidos acima, defiro a produção deva pro 

testemunhal e depoimentos pessoais. 3. Designo audiência de instrução 

para o dia 29/10/2018 às 14h30min.4. INTIME-SE as partes para, no prazo 

de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o 

art. 357, §1º do CPC. 5. INTIME-SE as partes para, em 15 (quinze) dias, 

depositarem o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa das 

testemunhas, nos termos do artigo 450 do CPC. 6. RESSALTO que ao 

advogado das partes intimarem as testemunhas para comparecer ao ato, 

nos termos do artigo 450 do CPC. À SECRETARIA determino: 7. Decorrido 

o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, façam-me os autos 

conclusos. 8. INTIME-SE, pessoalmente autor e ré para que compareçam à 

audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 821160 Nr: 27375-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRIU ALVES MEIRA, WALDECLIFIO ELIAS MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO LIMA, JOÃO BATISTA DE TAL, MANOEL 

LOPES DE TAL, MARCOS DE TAL, LAÉRCIO GOMES DE PAULA, 

SEBASTIÃO BATISTA SALES, Réus Inominados Citados por Edital, 

LAERTE COTA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES VALE DOS 

SONHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, ANA LUIZA AMORIM SANTANA - OAB:14.767, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO MENEZES - 

OAB:13322, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 166631 Nr: 16340-74.2004.811.0041

 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: GASPAR MARCIANO DE OLIVEIRA, ADALGISA RIBEIRO 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA HENGER, NERINEI DOS 

SANTOS RIBEIRO, AUGUSTO M. DA CONCEIÇÃO, RAIMUNDO A. DE 

JESUS, MARCO ANTÔNIO DE LIMA, HÉLIO CAETANO MOREIRA, BENEDITO 

BARBOSA DA SILVA, TAMIS VIANA DA SILVA, ZENÃO ALVES DOS 

SANTOS, AFONSO KRUBISCOSKI, EDILAINE APARECIDA DA SILVA, JARI 

JORGE DA SILVA, GERALDO DIAS NUNES, HELAINE MARIA HERGER, 

RAIMUNDO DE RIBAMAR, DINA MARIADOS SANTOS ALMEIDA, EDGAR R. 

DOS SANTOS, VANDO JOÃO NOGUEIRA, EDCARLO JOÃO NOGUEIRA, 

CLEUZENICE DE O. NETO, ILDA RODRIGUES DE LIMA A. DE SOUZA, 

JACINTO NETO DO NASCIMENTO, JOAQUIM A. DE OLIVEIRA, JOÃO RITA 

PEDROSO DE AMORIM, MANOEL PEDROSO DE AMORIM, JERÔNIMO 

VENERO DA SILVA, SÉRGIO BORGES DA SILVA, DJALMA PEREIRA 

PEDRO, MARCOS DA CRUZ MACEDO, RAMIRO DIAS DE QUEIROZ, LUÍS 

MÁRIO TAQUES DA SILVA, SALETE ERENI SCHUK, CELSO CARDOSO 

FIGUEIREDO, CLAUDINES SABINO, Réus Inominados Citados por Edital, 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO CÓRREGO 

CINCO LANCES, EVAELCIO RODRIGUES BETIN, HÉLIO CAETANO 

MOREIRA, JOSÉ BENEDITO ALVES, EDSON ISMÉRIO DOS SANTOS, 

MARCO ANTONIO DE LIMA, MARIA DA GLORIA COSTA ARRUDA, 

TEOMIZA DA COSTA ARRUDA, OLDEMAR SATÉLITE, JOSÉ AUGUSTO 

SANTOS, MARCIO DA CRUZ MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS AZEVEDO DA SILVA - 

OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO JORGE DE 

OLIVEIRA - OAB:8590-MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, 

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT, Hernandes 

Gonçalves de Lima - OAB:11806/MT, JONHEIR ROZA SOARES - 

OAB:5.674/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2.492/MT, 

JOSSY SOARES SANTOS DA SILVA - OAB:7189

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO as partes AUTORA e 

REQUERIDA para tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

2. Em caso de decurso do prazo, intime-se as partes para recolhimento 

dos honorários periciais, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 207700 Nr: 19387-22.2005.811.0041

 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: HILÁRIO NORIYUKI TENURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOZART MACEDO, MOZART MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:6232/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT, JORGE BOTEGA - OAB:6.032/MT, RICARDO PORTEL 

MARTINS - OAB:9363/MT, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES BRITO DE 
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OLIVEIRA MORAES - OAB:15747

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham,, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

REQUERENTE PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Embargos de Declaração no prazo de 5 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 967056 Nr: 7835-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MARIA CARDOSO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5926, JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - 

OAB:5.486/MT, Vinicius de Almeida e Silva - OAB:21.286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, tendo em vista a diligencia negativa, 

conforme CERTIDÃO de fls. 224, cujo ato imcompleto foi a INTIMAÇÃO de 

Nilson da Silva, INTIMO A PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, de maneira que, solucionada a pendencia, novas 

diligencias poderão ser promovidas diretamente pelo Gestor Judiciário 

independentemente de novo impulso Judicial, desde que não demande 

alteração de pauta de audiencia (Arts. 1.035, 1214, 1217 e 1232, CNGC). 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1096474 Nr: 9046-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR BOMBONATTO, DURVALINA SUTILLI 

BOMBONATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MORENO RUBIO JUNIOR, JAIRO 

SANTOS DE OLIVEIRA, EDMILSON SANTOS DE OLIVEIRA, ADIR SANTOS 

DE OLIVEIRA, CESAR SANTOS DE OLIVEIRA, ELIAS DE TAL, CLAUDINHO 

DE TAL, DAVI DE TAL, EDMILSON DE TAL, VOLNEI DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:16253-B/MT, FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI - 

OAB:15.356/MT, HUDSON CESAR MELO FARIA - OAB:6474 MT, JOAO 

VICENTE MONTANO SCARAVELLI - OAB:3933/MT, KATIA SABRINA 

SANTIAGO - OAB:15.620, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B/MT, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12.679-A/MT, WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE 

JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA para, nos 

termos do § 1º do art. 1.218 da CNGC, apresentar, no prazo de quinze 

(15) dias, o resumo da petição inicial, em mídia digital, ou via e-mail, no 

formato de documento do Word, para o endereço 

cba.direitoagrario@tjmt.jus.br, para que seja expedido o edital de citação, 

sob pena da publicação da inicial na íntegra. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1287024 Nr: 3938-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZZAN QUERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a PARTE AUTORA e 

REQUERIDA para tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

 4. INTIMEM-SE as partes, também, para, em 15 dias, apresentarem 

quesitos nos autos da ação possessória de cód. 1070833 que visem 

esclarecer a questão da posse desta ação, além de indicarem assistente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1287024 Nr: 3938-67.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZZAN QUERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO MITUO KUROYANAGI, VERA LUCIA 

NORIKO KUROYANAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACY FELIPE CAMARÃO - 

OAB:5040/MT

 (...) 3. INTIMO as partes, via DJE, para, no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como, em 15 (quinze) dias, arrolar testemunhas ou 

complementar o rol apresentado, ressalto que cabe ao patrono da parte 

intimar as suas testemunhas, conforme disposto no artigo 455, caput, do 

CPC. 4. À SECRETARIA determino que, decorrido o prazo de 05 dias, em 

havendo manifestação, façam-me os autos conclusos. 5. Ainda, 

considerando que as ações cód. 1062349, 1064502, 1070833, 1158058, 

1158057, 1161932, 1195914 tramitam em apenso e envolvem as áreas da 

Fazenda Santo Antônio, com 883,00 hectares, Fazenda São Jerônimo com 

828,00 hectares, Fazenda Ribeirão Coxipó do Ouro, com 530,0500 

hectares e Estância Portal São Jerônimo, com 21,5 hectares e, portanto 

devem ser instruídas em conjunto a fim de se evitar decisões conflitantes. 

6. A desistência da parte Luaro Mituo quanto à perícia técnica designada 

nos autos cód. 1070833 envolvendo a totalidade das áreas torna preclusa 

a produção da prova e, portanto, enseja o prosseguimento das ações, no 

entanto, ocorre que a ação 1064502 está aguardando a manifestação da 

Defensoria Pública para saneamento. 7. Desta feita, determino a 

suspensão do feito até o saneamento dos autos cód. 1064502 para, 

posteriormente, designar a instrução em conjunto de todas as ações. 8. 

Dê ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 380763 Nr: 16541-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROGELIO MIGUEL MEDELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DAVI DOS SANTOS, DINALVA 

PEREIRA DOURADO, MOACIR DIOGO COSTA, LINDOMAR BATISTA DOS 

SANTOS, PEDRO CARLINHO COSTA, JOSÉ CARLOS DAVI DOS SANTOS, 

VALDISIO F. DOS SANTOS, JOSÉ ANIBAL DA SILVA, EURÍPEDES 

PACHECO DE LIMA, CICERO BRAZ ANTONIO, ESMERALDINO ALVES DE 

AMORIM, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS 

DA GLEBA, DENY MARCIO VIEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO 

SORUCO - OAB:165.727, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892-B, 

RONALDO STANGE - OAB:184.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038-MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora de que foi 

expedida CARTA PRECATÓRIA e tem o PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS para 

providenciar o recolhimento das custas, bem como, o PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS para comprovar a respectiva distribuição ( art. 1.210, §§ 1º 

e 2º, CNGC). Nada mais.

Decisão
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037972-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DE MATOS BELEM (REQUERENTE)

ROBSON CARVALHO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO SANTIN (REQUERIDO)

ANGELA KEMZIA SANTIN (REQUERIDO)

ARMELINDA ANGELA SANTIN (REQUERIDO)

FABIO DIAS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JABES ALBERTO DIAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ Vistos. Na petição de Id 14354872, o 

réu embargante requereu a reconsideração da liminar, com juntada de 

fatos novos, sob o fundamento de que o embargante teria se confundido 

em audiência. Com a manifestação vieram os documentos de id. 14354874 

e 14354877. Decido. A parte pretende discutir novamente matéria que já 

foi decidida anteriormente, em audiência, realizado imediatamente após a 

inspeção judicial no local, com a presença das partes, pelo que não 

nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação da decisão proferida. 

Não se permite pelo CPC decidir novamente sobre o assunto, senão 

vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as 

questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Desta forma, 

indefiro o pedido formulado pelo embargante sob id. 14354872, uma vez 

que o pedido já foi devidamente analisado na decisão de Id. 13875894 

Certifique-se quanto ao cumprimento da decisão de Id. 13875894 Cuiabá, 

11 de setembro de 2018. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1029885-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ALVES DE OLIVEIRA (VULGO-ADEMAR BAIANO) (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1029885-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VANGUARD HOME 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RÉU: ADEMAR ALVES DE 

OLIVEIRA (VULGO-ADEMAR BAIANO) Decisão em anexo (PDF). CUIABÁ, 

14 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024131-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

JOSE DOS SANTOS HENRIQUES (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 AUTORA 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem CONTRARRAZÕES ao 

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014469-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA NASCIMENTO MENDONCA FABRIS (REQUERENTE)

FELLIPE BAEZ MALHEIROS (ADVOGADO(A))

OGLACYR JORGE FABRIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINO DUARTE (REQUERIDO)

ELCI GUEDES CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

LILIANE CHAVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

EDUARDO ANTUNES SEGATO (ADVOGADO(A))

JOSE GILBERTO CHAVES DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA ANGELA SILVA PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014469-35.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: OGLACYR JORGE FABRIS, PAULA NASCIMENTO 

MENDONCA FABRIS REQUERIDO: CELINO DUARTE, MARIA ANGELA 

SILVA PAES DE BARROS, LILIANE CHAVES DOS SANTOS, JOSE 

GILBERTO CHAVES DA SILVA, ELCI GUEDES CHAVES DA SILVA Vistos 

etc. Frustrada a tentativa de citação do réu CELINO DUARTE, o autor 

compareceu nos autos requerendo a intimação por meio de oficial de 

justiça. Desta feita, designo a audiência de conciliação para o dia 

11.12.2018, às 08:00 horas, que será realizada na sala 02 da Central de 

1º Grau de Conciliação e Mediação da Capital, localizada neste Fórum. 

Intime-se o autor e os réus já citados, bem como cite-se e intime-se o réu 

CELINO DUARTE, “por oficial de justiça”, com as mesmas considerações 

do despacho id. 9639188. Forneça a parte autora ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021305-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LIMA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes ser intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data para a instalação dos trabalhos periciais, consoante 

documento de Id. 15334339. Data: 12/11/2018 Horário: A vistoria poderá 

ocorrer nos horários que compreende das 09:00 horas ás 12:00 horas e 

das 13:00 horas ás 17:30 horas. Local: Residência do autor: Rua carcara 

s/n. Bairro: Jardim Brasil, Cidade: Cuiabá/MT CEP 78058-156 – Telefone 

para Contato: 99281-8479/99802-9000 – (Real Brasil Pericias, Auditorias e 

Avaliações).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013717-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

NAIARA RIBEIRO PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

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: 1019253-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR CECATTO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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 
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CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação apresentado 

tempestivamente pela parte AUTORA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025156-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

DIRCEU SOARES ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestarem-se acerca dos 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015519-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO REINALDO DE LIMA ANGELO (EXECUTADO)

RAKELL DA SILVA MARIANO LIMA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolherem os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) a 

ser(em) expedido(s). A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1138273 Nr: 26678-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODEMILSON SANT' ANA XAVIER, LIZANGELA DOS 

SANTOS ARRUDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (CINCO) dias, 

manifestar sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de retorno ao 

Setor de Arquivo. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 7550 Nr: 8161-30.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO CELIO CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALTER ROSEIRO COUTINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GOMES NERY - 

OAB:2051/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado e via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO 

interposto pela parte REQUERENTE. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1129335 Nr: 22729-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944811 Nr: 57333-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DADDAD RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRÉRITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1138068 Nr: 26579-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA NUNES PEREIRA, VOLNEI DE 

VASCONCELLOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA HABITACIONAL CONDOMINIAL 

AUTONOMA DO ESTADO/MT - COAUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLNEI DE VASCONCELLOS 

MOURA - OAB:7702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - OAB:2193/RO, 

RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cumpra-se. 

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.Luiz Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 419142 Nr: 5626-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER DEL BARCO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MOSQUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 5626-45.2010.811.0041

Código 419142

Vistos.

Defiro o pedido de fls. 123/125.

Expeça-se o mandado de penhora com o valor atualizado do débito, que 

deverá ser instruído com a certidão de fls. 118.

Efetuada a penhora, intime-se a executada por Carta com Aviso de 

Recebimento (AR), conforme artigo 841, § 2°, CPC, para querendo 

apresentar manifestação dentro do prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 89784 Nr: 4446-14.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO JOSÉ ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS SILVA - 

OAB:23.072/GO, ADRIANE PEREIRA DE LIMA - OAB:29761/GO, 

ALESSANDRO DIAS MIZAEL - OAB:18171/GO, ALESSANDRO INACIO 

MORAIS - OAB:26.951/GO, FLORENTINO LUIZ FERREIRA - 

OAB:11932/GO, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, JOÃO 

NEGRÃO DE ANDRADE FILHO - OAB:17947/GO, JOÃO PESSOA DE 

SOUZA - OAB:2.294/GO, RUBENSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO AGUIAR - 

OAB:5668, MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - 

OAB:2906/MT

 Vistos etc.

Intime-se e exequente para trazer aos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a certidão atualizada da matrícula do imóvel que pretende adjudicar, 

bem como o demonstrativo de atualização do valor da avaliação do imóvel 

e o crédito exequendo.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1091186 Nr: 6671-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER DANILO ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:

 (...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (20.10.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta, fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-seCuiabá-MT, 10 de Setembro de 2018.Luiz Octávio 

O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 5706 Nr: 10731-86.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGALY ROUSE DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600, RUTH SOUSA DOURADO - OAB:13788 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11.714-A/MT, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93.982/SP, 

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - OAB:16.943-A, RENATO CESAR 

VIANNA GOMES - OAB:2713-A/MT

 Vistos.

Este Juízo proferiu decisão às fls. 1.779-1.780, em que homologou o 

cálculo elaborado pelo Contador Judicial às fls. 1.757-1.761, autorizou o 

levantamento do saldo remanescente do depósito que garantia a 

execução, e que se tornou incontroverso, e determinou a intimação da 

parte executada para depositar o saldo devedor remanescente apontado 

pelo expert, providência esta última cumprida às fls. 1.784-1.786.

Instada (fl. 1.787), a parte exequente manifestou-se às fls. 1.788-1.789, 

tecendo várias questões preclusas, pois relacionadas ao cálculo 

homologado pela decisão de fls. 1.779-1.780, contra a qual não foi 

interposto qualquer recurso, bem como pretensões que estão fora do 

escopo do requerimento de cumprimento de sentença de fls. 1.705-1.707, 

não opondo qualquer questão quanto ao valor depositado às fls. 

1.784-1.786.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Verifica-se dos autos que a obrigação foi satisfeita, ao passo que, 

efetuado o depósito do valor da diferença apontada pelo cálculo do 

Contador Judicial, a parte exequente nada opos contra ele, não havendo, 

portanto, nada mais a ser requerido.

Posto isto, declaro a satisfação das obrigações, extinguindo este 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, II, do NCPC.

Expeça-se o competente alvará em favor do advogado da parte 

exequente, o qual possui poderes para tanto (fls. 139, 911 e 1.080), 

constando os dados bancários informados (fls. 1.754 e 1.770).

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta 

sentença, arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Publique-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8623 Nr: 11128-48.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO FACTORING FOMENTO 

COMERCIAL LTDA,, CELSO LUIZ DUARTE BEZERRA, JOSÉ GUY VILLELA 

DE AZEVEDO FILHO, JOSÉ VALDIR JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE FERREIRA DA CRUZ 

JUNIOR - OAB:16764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Vistos.

Lavre-se a secretaria deste juízo, o termo de penhora no rosto dos autos, 

conforme solicitado via Ofício n° 180/2018 (fl. 599-v).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 744283 Nr: 41315-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALCE COMERCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA PAPEIS LTDA, HSBC BANK 

BRASIL S.A- BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO S.A, BANCO 

ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 
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OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 Processo n° 41315-19.2011.811.0041

Código 744283

Vistos.

Verifico que às fls. 170, 173 e 210 do processo de n° 37109-59.2011 – 

Código 740399 (apenso), a executada colacionou o comprovante do 

pagamento da obrigação e consequentemente requerimento de extinção 

do feito.

O exequente concordou com o valor, tendo sido determinada a extinção 

do feito com a expedição do competente alvará.

Desta feita, em razão do pagamento integral da condenação, JULGO 

EXTINTO este feito, nos termos do art. 924, II do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição e 

cautelas de praxe.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 181719 Nr: 28508-11.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA 

DO SOL) LTDA, AUTO VIAÇÃO TRANSCAPITAL (PRINCESA DO SOL) 

LTDA, TAPIRAPUÃ COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, EXPRESSO NOVA 

CUIABA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT, 

MARIA SESSILIA SILVA TEIXEIRA - OAB:17640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANDERSON GONÇALVES DA SILVA - OAB:20.171, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660, MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4893-A/MT

 .Trata-se de cumprimento de sentença, em que o exequente para fins de 

habilitação no processo de falência do executado Auto Viação Princesa 

do Sol LTDA, requereu a expedição de Certidão de Credito (fls. 

756/768(...).Posto isto, DETERMINO que seja expedido em favor da 

exequente certidão de credito nos termos do referido provimento. Em 

consequência, EXTINGO o feito, sem resolução do mérito nos termos do 

Provimento 84/2014 CGJ-TJMT.Em sendo encontrado bens passíveis de 

penhora, deverá o exequente requerer a retomada da marcha processual 

perante este juízo, independente de recolhimento de custas processuais, 

o qual avaliará a pertinência de tal possibilidade, como previsto no art. 8° 

do referido provimento. Após a expedição das certidões, intime-se o 

exequente para sua retirada. Em seguida, arquivem-se os presentes autos 

com as cautelas de praxe.Cumpra-se expedindo o necessário.Cuiabá, 11 

de setembro de 2018.Luiz Octavio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720737 Nr: 16195-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO TEIXEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA COSTA CAMPOS FILHO, JOSIAS DE 

MORAES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Novo Código de Processo 

Civil.Considerando que a extinção do processo se deu por fato 

relacionado ao comportamento desidioso da parte autora, aliado à linha de 

entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, 

condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes que arbitro no valor de 10% do valo da 

causa, com fundamento nos artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, a Secretaria Judicial remeterá os 

autos ao Cartório Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das 

custas processuais, se houver, não se excluindo outras anotações que 

se fizerem necessárias.Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá 

Certidão de Crédito em favor do credor, devendo adotar todas as 

providências estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de Setembro de 2018.Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1146211 Nr: 30051-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRES VICENZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 (...) Posto isto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil esta ação 

de cobrança de seguro obrigatório proposta por IRES VICENZI em face de 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.Considerando que a 

parte requerida efetuou o depósito dos honorários periciais (fl. 182) antes 

da realização da perícia médica, determino a expedição de alvará para 

restituição do valor à parte requerida, mediante transferência para conta a 

ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – 

CGJ.Custas pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 225616 Nr: 32925-70.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉSAR BOCARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTE FREEWAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:227716/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e etc.

Defiro o petitório de fl. 200, intime-se a executada nos endereços 

indicados para tomar ciência das inclusões lançadas nos veículos 

fls.183/188.

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.: 775956 Nr: 29237-56.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE BERNARDINO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE LTDA, AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao RECURSO DE APELAÇÃO apresentado 

pela parte REQUERIDA. Nada mais.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917435 Nr: 41696-22.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES BILL DE OLIVEIRA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, 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 voluntário da condenação 

postulando o que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 714388 Nr: 9064-45.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CONFECÇÕES 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo site do 

TJMT, juntando-a aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 944617 Nr: 57222-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HADCO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA E 

OUTROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOÃO DE CARVALHO JUNIOR, 

HARRISON RAINIER RIBEIRO - ME, ANTONIO JOÃO DE CARVALHO, LEIDA 

GARCIA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS 

MAMEDES - OAB:OAB/MT 16.174, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A

 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) f107)., referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve êxito 

no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 721584 Nr: 17090-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SIQUEIRA SANTOS, BENEDITA 

SIQUEIRA SANTOS DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1131897 Nr: 23840-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEMAR COSTA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727, 

FRANCO BONATELLI - OAB:6397-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 273175 Nr: 3751-45.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARROCERIA CENTRO OESTE LTDA - FACCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NW TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA BRAGA - OAB:14630, 

BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - OAB:218164/SP, DAGMAR JULIANA 

BERNARDI JACOB - OAB:4684-B/MT, MARCO ANTONIO CAIS - 

OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 736430 Nr: 32859-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELA ALVES DA COSTA, VICENCIA 

MARTINS MEDEIROS, CLÁUDIA DE AZEVEDO MIRANDA, JOÃO DOS 

SANTOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19.676, FLAVIO ALEXANDRE BERTIN - 

OAB:5925, HUMBERTO AIDAMUS DE LAMÔNICA FREIRE - 

OAB:6000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1121888 Nr: 19620-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GUILHERME PINHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que, impulsiono o feito, 

devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu advogado para se 

manifestar sobre o pagamento voluntário da condenação, no prazo de 05 

(cinco) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 451993 Nr: 24165-59.2010.811.0041

 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: MILTON VICENTE FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PACHECO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO HERMANN 

RAMOS - OAB:8.855/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PACHECO DE REZENDE 

- OAB:3244/MT, VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - OAB:3575-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1098593 Nr: 9972-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCEBIADES ALVES DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA MARIA CAPISTRANO 

DIAS MAGALHÃES - OAB:10.800-MT, Valdecir Calça - OAB:5247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifiquei no sistema APOLO que a decisão de fls. 63 não foi publicada no 

PJE, consequentemente não houve a regular citação da parte autora, por 

meio do seu Advogado.

Desta feita, detemino que citem/intimem-se as partes novamente, conforme 

decisão de fls. 63.

Atente-se a Secretaria deste Juízo que a intimação da requerida deverá 

observar os ditames do art. 183, § 1º do NCPC.

Às providências. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029385-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. O. (REQUERENTE)

ADRIANE ANDRADE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RITA DE CASSIA BISPO AGUIAR (REQUERENTE)

P. L. M. D. L. (REQUERENTE)

SUZANA DE ALBUQUERQUE LIMA (REQUERENTE)

FERNANDA ALBUQUERQUE LIMA AMARAL (REQUERENTE)

KETTYLLIN OLLIOM BISPO MOREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029385-40.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RITA DE CASSIA BISPO AGUIAR, KETTYLLIN OLLIOM 

BISPO MOREIRA, PIETTRO LORENZO MOREIRA DE LIMA, FABRICIO 

MOREIRA DE OLIVEIRA, FERNANDA ALBUQUERQUE LIMA AMARAL, 

SUZANA DE ALBUQUERQUE LIMA REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Intime-se a parte autora para 

que, em 15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) 

Junte aos autos documentos que comprovem a hipossuficiência financeira 

ou o recolhimento das custas processuais; ii) Especifique para quais 

autoras está sendo pleiteada a tutela de urgência; Advirto às autoras que 

o não atendimento de tal providência acarretará o indeferimento da 

gratuidade da justiça e da tutela pleiteada Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 12 de setembro de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026367-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE FERREIRA MENDES (AUTOR(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (RÉU)

JULIANE GUIOTTI GALVÃO (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026367-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ENEIDE FERREIRA MENDES RÉU: JULIANE GUIOTTI GALVÃO, INSTITUTO 

DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

MATERIAL E MORAL C/C CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PRODUÇÃO 

DE PROVA PERICIAL ajuizada por ENEIDE FERREIRA MENDES em face de 

JULIANE GUIOTI GALVÃO e INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA 

(FACULDADE FAIPE). Alega em síntese que procurou a requerida para a 

realização de procedimentos de harmonização orofacial e, após avaliação, 

foram indicados os procedimentos: aplicação de botox, papada, fio nariz e 

peeling. Conta que em novembro de 2017 foi atendida pela primeira 

requerida que realizou um procedimento de preenchimento do malar e 

dorso no nariz. Contudo, sofreu várias complicações e, para evitar a 

necrose da área, precisou submeter-se a 67 (sessenta e sete) sessões 

de câmara hiperbárica. Sob a justificativa de que está realizando 

procedimentos estéticos para recuperar a área e diminuir os danos 

sofridos, requer a concessão de uma tutela cautelar antecedente de 

produção de prova pericial. DECIDO. Regra geral, as medidas cautelares 

pressupõe a averiguação no caso concreto dos requisitos que lhe são 

próprios, sem os quais o indeferimento impõe-se. Caso contrário, estando 

presentes, mister o deferimento. Em análise aos artigos 381 a 383, do 

CPC, verifica-se que a produção antecipada de provas perdeu o seu 

caráter cautelar e passou a ser regulada como um processo autônomo. 

Neste sentido, é a lição do professor Daniel Amorim: “A produção 

antecipada de provas perdeu sua natureza cautelar, tornando-se tão 

somente uma ação probatória autônoma, pela qual se produz uma prova 

antes do processo principal sem necessidade de ser comprovado o 

periculum in mora”[1] Assim, intime-se a parte autora para que informe se 

pretende seguir com a ação de indenização proposta e aguarde a citação 

e o contraditório do requerido para a realização de perícia ou se pretende 

readequar a presente ação nos moldes de uma Ação de Produção 

Antecipada de Provas. Após informar a opção, deverá realizar as 

adequações necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único). Defiro à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 11 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito [1] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de 

Direito Processual Civil. 8. ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, pg. 676.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036658-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME (AUTOR(A))

GEANDRE BUCAIR SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO JOBIM (ADVOGADO(A))

SIM PAO RESTAURANTE EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1036658-07.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SABOR CUIABA RESTAURANTE LTDA - ME RÉU: SIM PAO RESTAURANTE 

EIRELI - ME Tendo em vista o acordão juntado em id. 14124648 intime-se a 

parte ré para o cumprimento integral da liminar concedida em id. 11084367. 

Ademais, intime-se para a parte autora para que, em 15 dias, se manifeste 

a respeito da intervenção de terceiros na modalidade de assistência, 

conforme o exposto em petição de id. 11856487. Cumpra-se. Cuiabá, 11 

de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015225-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015225-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO RODRIGUES DE SOUZA RÉU: BROOKFIELD CENTRO-OESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Intime-se a parte requerida para 

manifestação acerca do descumprimento da liminar noticiado no ID n. 

12983927, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos para análise do 

pedido. Cumpra-se. CUIABÁ, 12 de setembro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1029144-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA (ADVOGADO(A))

CRISLEN KELLY BARCELLO CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029144-66.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISLEN KELLY BARCELLO CORDEIRO RÉU: INTEGRACAO 

TRANSPORTES LTDA - ME Trata-se de Medida Cautelar Antecedente de 

Exibição de Documentos, ajuizada por CRISLEN KELLY BARCELLO 

CORDEIRO em face de INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA - ME. 

Verifica-se que a parte fundamenta seu pedido no art. 844, do CPC/73, 

legislação que não é mais aplicável, tendo em vista a vigência do CPC/15 

desde o dia 18 de março de 2016. O novel diploma também dispõem sobre 

o instituto da produção antecipada de provas, no entanto, não é mais 

prevista como uma medida cautelar, mas sim como uma ação autônoma ou 

como um pedido incidental, regida pelos arts. 396/404, e será admitida nos 

casos previstos no art. 381, do CPC. Extrai-se que a autora necessita dos 

documentos necessários para a propositura de uma futura ação, sendo o 

meio mais adequado e célere a propositura de Ação de Exibição de 

Documento ou Coisa. Assim, intime-se a parte autora para que realize as 

adequações necessárias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único). Por outro lado, a parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de setembro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025805-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO JOSE REGIS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025805-02.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Cumpra-se com conforme deprecado, servindo a cópia da presente de 

mandado. Após o cumprimento, observadas as formalidades legais, 

devolva-se à comarca de origem com nossas homenagens, dando-se 

baixa na distribuição. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 12 de 

setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014559-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE SILVA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARBIERO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Rubens de Tal (RÉU)

LEONARDO MIOTHI MATTOS (RÉU)

GILMAR JOSE SCHAFER (RÉU)

bororó veiculos (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014559-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUSTAVO BARBIERO RÉU: GILMAR JOSE SCHAFER, RUBENS DE TAL, 

BORORÓ VEICULOS, LEONARDO MIOTHI MATTOS Intime-se a parte autora 

para apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005302-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZIEL DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte APELADA/AUTORA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004301-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ PINTO E SILVA (ADVOGADO(A))

MICHELLE SOUZA MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNÃO CONCEIÇÃO DA SILVA LEME FRANCO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 
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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. 14799962, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032952-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WESLEY FRANCISCO FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 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 as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027735-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LOPES PIRES (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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014593-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMANTHA SAGRADO ROBERTO (ADVOGADO(A))

JOSE DA PENHA LEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

marilda de matos gregorio (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar sobre o ofício 

da Central de Mandados , no prazo de 10 (dez) dias

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024140-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEJAN MARTINS GUSMAO (EXECUTADO)

HELIO GONCALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029061-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GLAUCO VINICIUS PEDROSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029061-50.2018.8.11.0041 GLAUCO 

VINICIUS PEDROSO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 10h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 5 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017662-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

MARTA DA SILVA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDRO DE SOUZA ZARDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VALDIR CHITOLINA (CONFINANTES)

S3 COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CONFINANTES)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027793-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 

(AUTOR(A))

ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

MARIANA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 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 
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certidão do oficial de justiça de Id. 15345030 e 15345032, no prazo de 10 

(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029121-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDUARDO CLEVERSON STEFENON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1029121-23.2018.8.11.0041 EDUARDO 

CLEVERSON STEFENON PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 12/12/2018, às 09h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 4 de setembro de 2018 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030266-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

ELOI LUIZ MACHADO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030266-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELOI LUIZ MACHADO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

proceda com a juntada do comprovante de residência, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004060-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO (ADVOGADO(A))

EDNA EMIKO NAKASSUGUI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004060-97.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDNA EMIKO NAKASSUGUI REQUERIDO: BROOKFIELD 

CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., BROOKFIELD 

CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Junte aos autos comprovante de residência; ii) Junte aos autos 

documentos que comprovem sua precária condição econômica e 

financeira, conforme exigência constitucional de que faz jus aos 

benefícios da justiça gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de 

tais providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029500-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGREIDACIL REVELES COSTA (AUTOR(A))

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029500-61.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGREIDACIL REVELES COSTA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Intime-se a parte autora para, em 

15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de que junte aos autos 

todos documentos pessoais em nome de Agreidacil Reveles Costa e todos 

documentos necessários para propositura da presente ação. Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

14 de setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030259-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO AYRES CARDOSO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030259-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LEONARDO AYRES CARDOSO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

proceda com a juntada dos documentos pessoais de forma legíveis, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030439-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELME DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030439-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOELME DA COSTA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

proceda com a juntada dos documentos pessoais de forma legíveis, sob 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 43 de 528



pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030441-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DA SILVA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030441-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONILDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos documento que 

comprove a realização do prévio pedido administrativo de pagamento do 

seguro pleiteado ou a recusa do pagamento (art. 320 do CPC); Advirto ao 

autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 

14 de setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030360-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA & ADVOGADOS (REQUERIDO)

VONEY RODRIGUES GOULART (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030360-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: VONEY RODRIGUES GOULART, DEBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA & ADVOGADOS Redistribua-se a carta precatória perante 

uma das Varas Especializadas de Ação Civil Pública. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-89 COMPROMISSO ARBITRAL

Processo Número: 1020298-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM (ADVOGADO(A))

LINCA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO SALLES CRISTOFARO (ADVOGADO(A))

TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA (ADVOGADO(A))

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A (RÉU)

ENERGIA PCH - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES 

MULTIESTRATEGIA (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020298-60.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINCA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. RÉU: JURUENA 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, ENERGIA PCH - FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA Intime-se a parte 

autora para manifestação acerca da preliminar de incompetência territorial 

suscitada na contestação (ID n. 15290630), no prazo de 15 (quinze) dias ( 

art. 64, §2º, do CPC). Após, voltem-me os autos concluso para análise. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 849206 Nr: 52455-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BO JUNIOR - 

OAB:11058/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 Em face dos efeitos infringentes, manifestem-se ambas as partes acerca 

dos embargos de declarações formulados às fls. 236/243 e 245/245, no 

prazo de 5 (cinco) dias, com fulcro no art. 1.023, §2º, do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1030254 Nr: 36908-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ROSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORLD LOG SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇOES 

LTDA, CARFACE, JUSCIMAR FERREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para que se manifeste acerca da certidão de fls. 

81, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 877892 Nr: 15378-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANILTON GOMES RODRIGUES 

- OAB:14.443

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte ré/reconvinte, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para recolhimento das custas 

processuais relativas à reconvenção, conforme despacho de fls. 261, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826933 Nr: 32833-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS, HELIO 

PASSADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEBER ROBERTO DE CARVALHO 

- OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Cuida-se de Embargos à Execução ajuizados por Rosângela Passadora 

dos Santos e Hélio Passadore contra Ipiranga Produtos de Petróleo Ltda..

Nos autos dos embargos à execução em apenso (cód. 815882) foi 

declarada a nulidade da execução por falta de liquidez do título, de forma 

que o feito executivo foi extinto.

Evidente, no caso em análise, a perda superveniente do objeto da ação, e 

consequentemente a ausência de interesse processual.

Desta forma, a extinção da presente ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no 
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art. 85, § 2, do CPC.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 895595 Nr: 26806-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÓTICA MATIZ LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC ACABAMENTOS E REPRESENTAÇÃO 

COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:32.698/PR, 

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:202.030, JOSÉ 

EDUARDO FIGUEIREDO - OAB:13196, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - 

OAB:45.335/PR, ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - OAB:49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT

 Certifico e dou fé que procedi à republicação do dispositivo da audiência 

de fls. 173, tendo em vista que o nome do advogado da publicação de fls. 

174 não corresponde com a do procurador.

 Infere-se que as intimações foram encaminhadas por carta via correio 

nos endereços indicadas pelas partes, retornando negativa com a 

informação de que as partes se mudaram.

De acordo com o art. 274, Parágrafo único do CPC, presumem-se válidas 

as intimações encaminhadas nos endereços constantes nos autos, 

cabendo as partes comunicarem o juízo acerca de eventual mudança.

Assim, diante da validade das intimações e não tendo as partes 

comparecido em audiência e nem apresentado rol de testemunhas, tem-se 

operou a preclusão para a produção de provas, razão pela qual declaro 

encerrada a instrução processual.

Por outro lado, veja-se que houve a renúncia dos advogados da parte 

embargante à fl. 132/135, tendo constituído novo advogado às fl. 165, no 

entanto, não juntando procuração.

Dessa forma, intime-se o advogado Dr. José Eduardo de O. Figueireido via 

DJe para regularização da representação processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção com fulcro no art. 111, Parágrafo 

único, c.c art. 76, §1º, I, ambos do CPC.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 804936 Nr: 11400-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PURUBA ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E 

PARTCIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO, PAULO 

CLECIO FERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jocler Jeferson Procópio - 

OAB:19386-OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNAVERA AURESCO ATÍLIO 

- OAB:7988/MT, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:12564, RENATA 

FERRARI BORGES LEAL - OAB:15.628

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o embargante, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração de fls. 613/626, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 802978 Nr: 9441-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO JOSÉ SCALASSARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO, PAULO 

CLÉCIO FERLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio jose scalassara - 

OAB:19268

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNAVERA AURESCO 

ATTÍLIO - OAB:7.988-MT, PAULO CLÉCIO FERLIN - OAB:OAB/MT 

12.564

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o embargante, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração de fls. 570/583, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 815882 Nr: 22330-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA AUTO CENTER E COMERCIO DE 

LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:17136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade da 

execução.Condeno a parte embargada ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC).Traslade-se cópia desta sentença para 

os autos da execução em apenso.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807015 Nr: 13489-47.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI 

- OAB:5.010/MT, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876/MT

 Não obstante os argumentos da parte agravante mantenho a decisão 

pelos próprios fundamentos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 419944 Nr: 6064-71.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL AMECOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEZIO BARBUIO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, FERNANDO DAMACENO PERES - OAB:12.553/MT, 

JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO 

CARMO - OAB:9.609/MT, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - 

OAB:7.196 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEMERSON LEITE DE SOUZA. - 

OAB:20.626/O

 Não obstante os argumentos da parte agravante mantenho a decisão 

pelos próprios fundamentos.

Manifeste-se a parte exequente acerca do prosseguimento do feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1072126 Nr: 56264-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDA PINTO, MÁRCIO AUGUSTO 

FERNANDES TORTORELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ÂNGELO DE MACEDO 

- OAB:6811-B/MT, RODRIGO ROCHA DE SOUZA - OAB:191.701/SP, 

WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - OAB:163524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marden Elvis Fernandes 

Tortorelli - OAB:4313/MT, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6084/MT

 Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para fins de 

esclarecimentos dos apontamentos feitos pela embargada Romilda Pinta 

na petição de fls. 266/270 e laudo complementar de fls. 273/283.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1021048 Nr: 32442-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CASTILHO QUEIROZ BRAGANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARATÃO RACING COM. SERV. DE MOTOS 

LTDA - ME, LUIZ CARLOS DE ASSUNÇÃO PIONÓRIO, ELENICE SOARES 

CUNHA, EGMAR PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - 

OAB:22.716, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

CUIABA - OAB:, WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133/MT

 Cuida-se de embargos de declaração formulado às fls. 237/238, 

afirmando que a decisão de fls. 235 é omissa, visto que foi deferido 

apenas o cumprimento de sentença de pagar quantia certa, não se 

manifestando sobre o despejo.

Deveras, o caso em apreço cuida-se de cumprimento de sentença misto, 

em que possui obrigação de pagar quantia certa e obrigação de 

desocupação sob pena de despejo.

Assim, acolho os embargos de fls. 237/238 e complemento o despacho de 

fls. 235, determinando a intimação dos executados para desocupação do 

imóvel no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 63, § 1º, 

letra "a", da Lei n. 8.245/91.

Findo tal prazo sem que tenha havido a espontânea saída da parte 

executada do imóvel, expeça-se mandado para despejo e imissão da parte 

exequente na posse do mencionado imóvel, inclusive com a possibilidade 

de utilização de força policial necessária para garantia do efetivo 

cumprimento da presente sentença, submetendo os eventuais 

recalcitrantes às sanções penais.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 879565 Nr: 16546-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA TENÓRIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, GUILHERME ABRAÃO SIMÃO 

DE ALMEIDA - OAB:14.535, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO 

SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 Trata-se de cumprimento de sentença da AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS interposta por JOSÉ MARIA TENÓRIO DE MELO em face 

de MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA.

Passo ao breve relato do andamento processual desta fase a fim de 

aclarar as pretensões das partes e buscar a melhor solução ao caso.

A referida sentença estabeleceu em seus dispositivo:

“Posto isso, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

de 2015, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Cautelar de Exibição de 

Documentos, para efeito de determinar que o requerido Hospital e 

Maternidade São Mateus Ltda. traga aos autos cópia do prontuário médico 

em sua integralidade, o que inclui todos os exames realizados na esposa 

do autor, Sra. Silvia Maria Alves dos Santos, e as imagens obtidas nos 

referidos exames, pelo período de 11/02/2014 a 15/02/2014 em que a 

paciente/falecida realizou tratamento médico nas dependências do 

Hospital requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de 

multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 

536, § 1º, CPC.

 Em razão da sucumbência, condeno o requerido Hospital e Maternidade 

São Mateus Ltda. ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil de 2015.”

Em manifestação de fls. 308/309, a executada apresentou os seguintes 

documentos: 1) Laudo de endoscopia de 11/02/2014; 2) Dois laudos de 

ultrassonografia de 11/02/2014; 3) Tomografia computadorizada de 

abdômen total de 12/02/2014; 4) Raio X de Tórax de 12/02/2014; 5) Raio X 

de Tórax de 13/02/2014; 6) Raio X de Tórax de 14/02/2014; 7) Raio X de 

Tórax de 15/02/2014; 8)Todos os exames laboratoriais realizados pela 

paciente entre os dias 11/02/2014 a 15/04/2014.

Alguns desses documentos foram acostados às fls. 310/392 e os demais 

foram depositados em cartório (certidão de fl. 393).

Alega a parte exequente, às fls. 395/398, que o Requerido somente 

apresentou as imagens na data de 03/10/2016, após 119 (cento e 

dezenove) dias, sendo que a sentença havia estabelecido um prazo de 

apenas 05 (cinco) dias. Pugnou ao fim pela aplicação da multa cominatória, 

honorários advocatícios na fase de execução e desentranhamento dos 

documentos depositados.

Deferido o pedido de desentranhamento, os documentos foram e retirados 

pelo patrono da parte autora, consoante ciência exarada à fl. 399.

O executado argumenta às fls. 405/410 pela inaplicabilidade da multa 

cominatória em Ação de Exibição de Documentos, ou ainda pela sua 

desnecessidade, uma vez que a sentença foi integralmente cumprida. 

Caso assim não se entenda, explica que em razão da interposição de 

Embargos de Declaração, com decisão publicada em 13/09/2016, a data 

limite para a apresentação dos documentos era 20/09/2016, o que torna 

incorreto os cálculos do autor. Aduz que a multa cominatória, caso 

aplicada, deverá incidir apenas entre 21/09/2016 e 03/10/2016 (data em 

que os documentos foram apresentados).

O autor insurge-se alegando que a sentença não foi integralmente 

cumprida, uma vez que os documentos “Laudo de endoscopia de 

11/02/2014” e “Dois laudos de ultrassonografia de 11/02/2014”, foram 

apresentados sem as respectivas imagens, as quais são fundamentais 

para interposição de futura ação de indenização e realização de perícia. 

Pugna ao fim, pelo deferimento de Ordem e Busca e Apreensão dos 

referidos documentos.

Ante a dúvida existente, a decisão de fls. 443/444 determinou à executada 

a entrega imediata das imagens que acompanham os itens “1) Laudo de 

endoscopia de 11/02/2014” e “2) Dois laudos de ultrassonografia de 

11/02/2014”, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa 

diária que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 536, § 

1º, CPC, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

A certidão de fl. 457 demonstra que a requerida entregou diversos 

documentos em Secretaria, contudo, não apresentou os documentos 

solicitados na decisão de fls. 443/444.

O requerido alega o cumprimento da decisão, ante a entrega dos 

documentos para a própria família, conforme fls. 407/500.

Vieram-me os autos conclusos.

No caso dos autos resta inconteste o descumprimento da decisão judicial 

pela parte requerida, isto porque, tendo sido intimada duas vezes para que 

apresentasse as IMAGENS que acompanham os itens “1) Laudo de 

endoscopia de 11/02/2014” e “2) Dois laudos de ultrassonografia de 

11/02/2014”, quedou-se inerte.

Os documentos apresentados às fls. 499/500 não são suficientes para 

comprovar a entrega das imagens ao autor, tendo em vista que este alega 

que apenas recebeu os laudos.

Ademais, a Resolução n. 1821/07 do Conselho Federal de Medicina e o 

Parecer n. 10/09, da mesma Instituição, estabelecem o prazo mínimo de 

vinte anos para a guarda de exames radiológicos que não forem 

arquivados eletronicamente , ou seja, ante a decisão emanada, a 
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requerida tinha o DEVER de apresentar os documentos, ainda que já o 

tivesse entregado à família.

A respeito da ação de exibição de documentos, o art. 400, parágrafo 

único, do CPC, estabelece que poderão ser tomadas medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja 

exibido.

Contudo, em que pese parte da doutrina entenda que resta superada a 

Súmula 372, do STJ, a qual dispõem ser inaplicável a estipulação de multa 

cominatória nas ações de exibição de documentos, o Ministro Antonio 

Carlos Ferreira, do STJ, recentemente se manifestou em sentido contrário:

“O acórdão recorrido encontra-se em confronto com a orientação do STJ, 

segundo a qual, em ação cautelar, ou mesmo pedido incidental, de 

exibição de documento, caberia não só a presunção de veracidade ficta 

dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada da 

documentação requerida (art. 400 do CPC/2015), cujas consequências 

serão avaliadas, pelo juízo de origem, em conjunto com as demais provas 

produzidas nos autos, mas também a busca e apreensão do documento 

que a parte quer ver exibido no processo. Contudo, nos termos da Súmula 

n. 372 do STJ, é incabível a imposição de multa cominatória (...) Ante o 

exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para afastar a incidência 

da multa cominatória.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.738.617 - MG 

(2018/0102158-1). Rel.: Min. Antonio Carlos Ferreira. DJe: 04/06/2018).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – 

RELATORIOS DOS ITINERÁRIOS – MULTA AFASTADA – SÚMULA nº 372 

DO STJ – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO – 

PEDIDO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDO – RECURSO DA AUTORA 

DESPROVIDO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - RECURSO 

DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive firmada em recurso especial representativo 

de controvérsia, é no sentido de ser descabida a multa cominatória na 

exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível 

(Súmula nº 372/STJ). 2. Impõe-se o custeio dos ônus da sucumbência por 

quem tenha dado justa causa ao ajuizamento da ação. (Ap 138955/2017, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - APRESENTAÇÃO INCOMPLETA DOS 

DOCUMENTOS - DESCABIMENTO DE MULTA COMINATÓRIA EM 

CAUTELAR - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 372 DO STJ - RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A Súmula 372 do STJ 

pacificou o entendimento de que é inadmissível a aplicação de multa 

cominatória em processo de exibição de documentos, razão pela qual 

deve ser afastada a astreinte aplicada na sentença. Não apresentados 

todos os documentos pleiteados pelo autor, a ação deve ser julgada 

procedente. (Ap 138067/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Deste modo, ante a aplicabilidade da Súmula 372, do STJ, entendo 

inaplicável a condenação na requerida ao pagamento de multa cominatória.

Por outro lado, tendo em vista o disposto no art. 77, IV, do CPC, aplico à 

requerida a multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, 

tendo em vista que resiste injustificadamente às ordens judiciais.

Defiro ainda o pedido do autor para determinar a Busca e Apreensão das 

imagens dos laudos: 1) “Laudo de endoscopia de 11/02/2014” e “2) Dois 

laudos de ultrassonografia de 11/02/2014”, no endereço indicado na 

petição inicial.

Deverá constar no mandado que o patrono do autor, Dr. Benedito Sérgio 

Figuri, irá acompanhar a diligência e fornecer os meio necessários.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 371396 Nr: 7936-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TÁSSIA AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA MARANATA AUTO 

POSTO LTDA. ME, MARIA APARECIDA DOS SANTOS, IZABEL APARECIDA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA PIVA MORATO - 

OAB:12504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença em que Tassia Auto Posto 

Ltda move em desfavor de Transportadora Maranata Auto Posto Ltda, 

Maria Aparecida dos Santos e Izabel Aparecida dos Santos.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito (fls. 153).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Sem custas remanescentes e honorários.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1084521 Nr: 3636-09.2016.811.0041

 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: BARATO VIP LTDA ME, LUIZ ANTÔNIO COELHO LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCAWEB IDC LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CALISTRO FERNANDES - 

OAB:14880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEI TURCZYN - OAB:51.631 

SP, TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377/MT

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 184, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, 

com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, alínea b, e art. 

924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 712636 Nr: 5549-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA DE MIRANDA, TIAGO DE MIRANDA NEVES DE 

SOUZA, VANIA MIRANDA NEVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:16.917/MT

 Intime-se a parte requerida para que se manifeste acerca do 

descumprimento de acordo noticiado às fls. 394/395, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 745750 Nr: 42913-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PURUBA-REPRESENTAÇÕES E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, JOSÉ RAMOS DE FIGUEIREDO JUNIOR, SÉRGIO 

JOSÉ SCALASSARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio jose scalassara - 

OAB:19268

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o executado, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar acerca dos 

embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949976 Nr: 60364-41.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN ELIZABETH CORREA MARTINS, 

CAROLINE MARTINS, MARINA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA GOMES TAKAIAMA - 

OAB:14.119/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3844

 Com a exordial foi juntado o CD-R à fl. 443, cujo teor seria referente ao 

áudio da reunião de dissolução da prestação de serviços com a requerida 

Carolina Martins.

Em sede de contestação às rés argumentaram que a mídia estaria em 

branco.

Posteriormente, a parte autora na petição de fls. 1770/1780, juntou novo 

CD-R com o áudio da reunião.

Por sua vez, as rés manifestaram pela preclusão da prova, ao passo que 

deveria ter colacionado tal documento com a inicial (fls. 1.781/1.785).

À fl. 1.790 foi certificado pela Gestora Judiciária que o CD-R de fl. 443 não 

possui nenhum áudio, estando vazio.

Em sede de audiência instrutória, as rés reiteraram a preclusão da prova.

Pois bem.

Sem maiores sobressaltos vejo que a juntada do CD-R de fl. 1.780 não se 

encontra acobertado pela preclusão.

Primeiro porque veio acompanhado da inicial, no entanto, por problemas 

técnicos não foi feita a gravação do áudio.

Veja-se que o autor somente tomou ciência de que tinha ocorrido o erro na 

gravação do CD-R após as rés manifestarem.

Assim, o fato de fazer a juntada regularizando o CD-R após a contestação 

não implica em preclusão.

Ademais, perfilho do entendimento de que a prova documental pode ser 

juntada a qualquer momento, desde que observados os princípios do 

contraditório e da ampla defesa.

 Frisa-se que a referida prova poderá contribuir para a busca da verdade 

real.

Forte nesses argumentos mantenho a validade da prova de fls. 1.780 

(CD-R).

Por fim, intimem-se as partes para apresentarem memoriais finais, primeiro 

o autor, no prazo de 15 (quinze) dias e depois os requeridos em igual 

prazo, na forma do negócio jurídico processual acordado em audiência (fl. 

1.852), assegurado vista dos autos.

Após, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767157 Nr: 19964-53.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDOJT, ESPÓLIO RENAN BENEDITO PRADO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA PAULA PELIZER - 

OAB:15929, SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11.968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelado, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 447/458, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 766179 Nr: 18925-21.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CIDADE VERDE S.A. SBT - CANAL 12, LUIZ 

CARLOS MAGALHÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809, RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 871847 Nr: 10958-51.2014.811.0041

 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: ERNANDES BRANDÃO QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON EDUARDO SILVA, DEODATO 

SEABRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉA TORQUATO DE ALMEIDA - 

OAB:12753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO - OAB:, JOAO PAULO BARRETO TAVARES - 

OAB:15363 MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelado, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 128/142, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875500 Nr: 13779-28.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURACI JOSÉ CARAMORI, CARZAN PARTICIPAÇÕES 

EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES FILHO, FABRÍCIO 

DE OLIVEIRA ALVES, RENATO DE OLIVEIRA ALVES, ADRIANA HELENA 

CRISTINA DE DEUS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10.339/MT, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, 

LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE OLIVEIRA ALVES 

- OAB:22.164/DF

 Homologo a desistência da testemunha Ariete Beatriz Baum e Paulo José 

de Oliveira Cursino.

De-se vista a parte autora para que se manifeste acerca do teor da 

petição de fls. 1114, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para decisão.

Nada mais havendo, determinou o MM. Juiz o encerramento. Eu, Silvan 

Ramires Filho, que digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 414239 Nr: 2891-39.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUNORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L L ENGENHARIA LTDA, JUSCELINO LIMA 

FERNANDES, LEONARDO MARQUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Defiro o pedido de fl. 208.
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Expeça-se mandado de citação por hora certa, observando-se o que 

dispõe o art. 252 e seguintes do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 833929 Nr: 39298-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIA MARQUES FERREIRA DUARTE 

ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMÁLIA ALVES - 

OAB:9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB:18.219/MT

 Trata-se de Impugnação à Penhora formulada por Flávia Marques Ferreira 

Duarte Zandonadi em face de Vidraçaria Guaporé Ltda.

Argumenta a impugnante que foi realizada penhora em conta poupança de 

sua titularidade, a qual é utilizada tão somente para receber as verbas 

provenientes da pensão alimentícia de seu filho, Iago Zandonadi.

Sustenta serem impenhoráveis os valores depositados em caderneta de 

poupança e também valores referentes à pensão alimentícia.

Dessa forma, requer a liberação do valor indevidamente penhorado via 

BACENJUD, conforme extrato de fl. 64/v.

Junto à peça, acostou os documentos de fls. 72/96.

Devidamente intimada, a parte impugnada deixou de se manifestar (fl. 

101).

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

 O Código de Processo Civil é incisivo ao delimitar os bens considerados 

impenhoráveis, o que faz em seu art. 833.

Dentre os referidos bens, verifica-se estarem presentes as pensões 

(inciso IV) e os saldos de caderneta de poupança que não excedam 40 

(quarenta) salários-mínimos (inciso X).

No caso dos autos, a parte impugnante logrou êxito em comprovar que o 

valor penhorado trata-se de pensão alimentícia recebida por seu filho, bem 

como estar depositada em caderneta de poupança, além de não exceder o 

limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sem maiores delongas, tenho que razão assiste à parte impugnante.

Determino à secretaria do juízo que oficie ao Departamento da Conta Única 

para que seja realizada a vinculação dos valores penhorados à fl. 64/v.

Intime-se a parte impugnante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informe seus dados bancários (banco, número da conta, agência, CPF do 

titular).

Com a vinculação e as informações da parte impugnante, expeça-se o 

competente alvará para liberação de valores.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1109446 Nr: 14466-34.2016.811.0041

 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: MARIA MARQUES DA CRUZ, DANIELLE DOS SANTOS 

CRUZ, JANET MARTINS DOS SANTOS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED ADMINISTRADORA DE PLANO DE 

SAÚDE LTDA, REDE BRASIL VIDA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E 

SAÚDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:13552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32349, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 154/170, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 807050 Nr: 13525-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTELMO ZILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTINO CARMO DA SILVA, ROBERTA 

MARGARIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR LUCAS - 

OAB:15026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, MARINA IGNOTTI FAIAD - OAB:16735

 Defiro o pedido da penhora fls. 251, referente à cota parte do executado 

Valentino Carmo da Silva, correspondente a 12,5% (doze vírgula 

cinquenta por cento) do imóvel sob a matrícula n. 12.259 (R-2-12.259).

Expeça-se termo de penhora, cabendo ao exequente à averbação no 

registro imobiliário competente (art. 844 CPC).

Após, intime-se a parte executada para se manifestar acerca da penhora, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1014072 Nr: 29326-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA FREIRES CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITED AIRLINES INC.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE COSTA E SILVA CASTRO 

PINTO - OAB:MT/13.961, MOHAMED ALI HAMMOUD - OAB:11184/MT, 

SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:OAB/SP 154694, MARCIO SOUTO - OAB:166.068

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes conforme fls. 108/109, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o 

processo, com resolução do mérito, na forma dos artigos 487, inc. III, 

alínea b, e art. 924, incisos II e III, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas processuais e honorários, nos termos do acordo.

Tendo em vista a homologação do acordo, os embargos de declaração de 

fls. 105/106 restam prejudicados.

Ante o total cumprimento do acordo noticiado nos autos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquive-se na distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015605-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE CARVALHO DA COSTA (AUTOR(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015605-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ARLETE CARVALHO DA COSTA RÉU: AGUAS CUIABA S.A Cuida-se de 

ação ordinária com pedido de antecipação de tutela movida por Arlete 

Carvalho da Costa contra CAB Cuiabá Concessionária de Serviço S/A. No 

ID 13688453 foi deferido o pedido liminar para que fosse restabelecido o 

fornecimento de água na matrícula nº 41255-4, bem como se abstivesse 

de efetuar a cobrança das faturas debatidas nos autos, além da 

adequação das faturas posteriores ao patamar de médio de 15 m³ (quinze 

metros cúbicos). Em caso de descumprimento foi fixada a multa diária de 

R$ 500,00 (quinhentos reais). No ID 14790870, a parte autora comunica o 

descumprimento da medida liminar concedida, informando ao Juízo que a 

parte ré realizou o corte no fornecimento de água na matrícula indicada, 

mesmo ciente da medida antecipatória deferida nos autos. Evidente, pois, 
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o descumprimento da ordem judicial, motivo pelo qual majoro a multa de R$ 

500,00 (quinhentos reais) diários para o montante de R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais) diários. Intime-se a parte ré para que, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, realize o restabelecimento do fornecimento de 

água na matrícula indicada na inicial. Cumpra-se com URGÊNCIA. Cuiabá, 

12 de setembro de 2018. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015594-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JOCY DE ARRUDA BOTELHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE ALMEIDA FRANCA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015594-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOCY DE ARRUDA BOTELHO REQUERIDO: ADMILSON DE ALMEIDA 

FRANCA E SILVA Cuida-se de Ação Declaratória de Propriedade Veicular 

c.c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por JOCY DE ARRUDA 

BOTELHO, em desfavor de ADMILSON DE ALMEIDA FRANCA E SILVA. 

Para tanto, afirma que na data de 24/01/2013 adquiriu da empresa PARA TI 

AUTOMÓVEIS o veículo indicado na inicial (VOLKSWAGEN GOL POWER 

1.6 MI A/G 4P. ANO/MODELO 2008/2009, PLACA AQU 4585, RENAVAM 

115924825). Informa que o referido veículo era de propriedade de 

requerido, sendo que no momento da negociação foi entregue o DUT 

(Documento único de transferência) com reconhecimento de firma datado 

de 17/12/2015. Ocorre que ao buscar o Cartório para também reconhecer 

firma e proceder ao trâmite para transferência de veículo, tomou 

conhecimento da falsidade do selo do cartório. A reclamante procurou o 

requerido e a garagem para tentar solucionar o impasse, no entanto, não 

obteve êxito. Ressalta que está na posse do veículo e vem efetuando o 

pagamento dos documentos, no entanto, não consegue retirá-los perante 

o DETRAN por estar em nome do réu, correndo o risco de a qualquer 

momento ter o veículo detido. Assim, pretende o deferimento da liminar 

com a finalidade de expedir ofício ao DETRAN/MT para que efetive a 

transferência do veículo e encargos para o nome da reclamante. Com a 

inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 

como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Cotejando a situação 

apresentada na petição inicial, vejo que a medida antecipatória merece 

acolhimento. Traz aos autos documentos que demonstram a probabilidade 

do direito e à verossimilhança da alegação, que se encontram 

representados pelo contrato de compra e venda e pelo DUT (Documento 

Único de Transferência), donde se infere que a autora adquiriu o veículo. 

Apesar de demonstrar que o reconhecimento de firma foi falsificado pelo 

requerido, é certo que realmente houve a venda para a autora, o que lhe 

confere o direito de obter a transferência. Quanto ao perigo de dano, este 

por sua vez é evidente, ao passo que a autora está na posse do veículo 

sem ter a propriedade em seu nome, podendo sofrer restrições por 

eventual débito do requerido, como por exemplo, ser acionado 

judicialmente, além da possibilidade de ter o veículo apreendido por alguma 

irregularidade, causando-lhe maiores transtornos. Por fim, não vislumbro 

na antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício ao 

DETRAN/MT para que efetue a transferência do veículo (VOLKSWAGEN 

GOL POWER 1.6 MI A/G 4P. ANO/MODELO 2008/2009, PLACA AQU 4585, 

RENAVAM 115924825) mediante pagamentos de eventuais encargos em 

atraso, para o nome da autora JOCY DE ARRUDA BOTELHO, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência designada para o 

dia 03/12/2018, às 8h30, com vistas à conciliação a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 14 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018515-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXEQUENTE)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

HASS & ARRUDA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018515-33.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI EXECUTADO: CASA DO 

LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, HASS & ARRUDA 

LTDA Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movido por Panjapi 

Comércio Agropecuário Eireli contra Casa do lavrador Produtos 

Agropecuários Ltda. e Hass & Arruda Ltda. A parte Hass & Arruda Ltda. 

interpôs exceção de pré-executividade alegando não terem sido 

observados os pedidos formulados pelo exequente no que tange à 

desconsideração da personalidade jurídica da primeira executada. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. A exceção de pré-executividade, 

embora tenha se desenvolvido como construção jurisprudencial e 

doutrinária, hoje se encontra abarcada pelo disposto no parágrafo único, 

do artigo 803, do Código de Processo Civil: Art. 803 (...) Parágrafo único. 

A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício 

ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução. 

Dessa forma, a legislação processual passou a aceitar tal modalidade de 

defesa quando esta versar sobre questões de ordem pública, que possam 

ser declaradas de ofício pelo Juízo. O Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou sobre o cabimento da objeção de pré-executividade em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que a matéria suscitada seja 

passível de declaração ex officio pelo Magistrado. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - 

REQUISITOS - DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E 

DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - CONHECIMENTO EM 

QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO - ORIENTAÇÃO 

JURISPRUDENCIAL - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E 

PROVIDOS. 1. Hipótese. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

pela casa bancária julgada extinta pelo Tribunal de origem que, no bojo de 

exceção de pré-executividade, entendeu nulo o título executivo porque 

ausente assinatura de 2 (duas) testemunhas. Decisão reformada pela eg. 

Terceira Turma, sob entendimento da ocorrência de preclusão porquanto a 
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exceção de pré-executividade foi ajuizada após a penhora de bem imóvel. 

2. Mérito. A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é 

cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela 

invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e a decisão 

possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 3. Embargos de 

Divergência conhecidos e providos. (EREsp 905.416/PR, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 

20/11/2013). No caso em tela, trata-se de arguição de não observância da 

totalidade dos pedidos formulados pelo exequente, o que, embora não seja 

matéria abarcada pelo instituto da exceção de pré-executividade, é 

passível de análise de ofício pelo magistrado. Verifico, de fato, não ter 

havido a análise dos pedidos referentes à desconstituição da 

personalidade jurídica da primeira executada, motivo pelo qual chamo o 

feito à ordem. Ante o exposto, determino a intimação da Hass & Arruda 

Ltda. para que se manifeste acerca do pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do 

teor da certidão do Oficial de Justiça (ID 14948637). Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035630-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

CARLOS GOMES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1035630-04.2017.8.11.0041 AUTOR: 

CARLOS GOMES DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Sentença Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em fase de Cumprimento de sentença. Conforme se vê 

dos autos houve a satisfação do débito, com a concordância do autor. 

Defiro a expedição de alvará na conta indicada em Id. 14010714. Ante o 

exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela requerida. Transitado em julgado arquivem-se os autos 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024049-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VALMIR SCHMIDT (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024049-26.2016.8.11.0041. 

REQUERENTE: BENEDITO VALMIR SCHMIDT REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança da 

Diferença do Seguro Obrigatório ajuizada por Benedito Valmir Schmidt, em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da diferença do Seguro 

Obrigatório, na importância de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze 

reais e cinquenta centavos). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/09/2015, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 7681923. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, 

aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não há 

provas da invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao 

Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que 

os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi 

colacionada ao ID 7681923. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/09/2015. 

Verifico que, já foi produzido laudo médico de ID 7681923, e não há outras 

provas a serem produzidas. Passo a análise da preliminar suscitada. I – 

Da legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a 

preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder 

S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao 

consórcio responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 19/09/2015. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 4540830), bem como laudo pericial (ID 7681923). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 19/09/2015, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 7681923, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão avaliada 

em 25% (vinte cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 

17.5% (dezessete ponto cinco por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos membros inferiores, o percentual incidente é de 70% 

(setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 
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mil e quinhentos reais). Considerando o laudo pericial acostado consigna 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo com repercussão avaliada em 25% (vinte e 

cinco por cento) encontrando-se o valor de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Observando-se 

a quantia recebida administrativamente é de R$1.687,50 (um mil seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), percebe-se o valor 

remanescente, calculado em R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reis). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que 

a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe R$675,00 (seiscentos e 

setenta e cinco reis), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária a partir da data do sinistro em 19/05/2015 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 13 de 

setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037921-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCELO CESAR ARRUDA DA SILVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1037921-74.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO CESAR ARRUDA DA SILVEIRA JUNIOR 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por 

Marcelo Cesar Arruda da Silveira Júnior, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito ocorrido em 20/10/2017, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada 

audiência com vistas à conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo 

de ID 12344253. A parte requerida apresentou contestação, arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, da ausência de documentos, da falta 

de interesse de agir, da falta de requerimento administrativo válido e do 

comprovante de residência em nome de terceiros. No mérito, aduz que o 

nexo causal não está comprovado e que também não há provas da 

invalidez. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, 

requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros 

de mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, 

somente a partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada 

ao ID 12344253. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 20/10/2017. 

Verifico que em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo 

médico de ID 13348548, e não há outras provas a serem produzidas. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da ausência de documentos 

Alega a ré que a petição inicial está incompleta, pois não foram alocados a 

ela os dados do veiculo comprobatórios das alegações. Sobre o tema, o 

art. 7º da Lei 6194/74 aduz que a indenização por veículo não identificado, 

será paga nos mesmos valores condições e prazos. Rejeito a preliminar 

mencionada. III - Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Verifica-se no 

caso em tela que o autor comprovou a realização do pedido administrativo, 

consoante documento de ID 11063279. Por tais argumentos, afasto a 

preliminar suscitada. IV – Do requerimento Administrativo perante à Porto 

Seguro Cia de Companhia de Seguros Gerais Colacionando os autos 

verifico que o autor colacionou em ID 11063279 a cópia do requerimento 

administrativo. Ademais, a ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regularização do sinistro não impede a 

resolução do feito, uma vez que a resistência administrativa restou 

caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. Tal é o entendimento 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO 

CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE 

RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse 

de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. V – 

Comprovante de endereço em nome de terceiro Pela leitura do dispositivo 

legal, pode-se vislumbrar que não há previsão legal de juntada de 

comprovante de residência do autor, bastando, pura e simplesmente, que 

o autor descreva seu endereço. Ademais, como bem afirmado pelo autor, 

a procuração e declaração de pobreza contém o endereço indicado no 

comprovante na fatura de id. 1037921, de maneira que o formalismo 

requerido de declaração expressa do autor quanto a isto está dispensado, 

configurando, novamente, excesso de formalismo, que obsta o acesso à 

justiça. A jurisprudência: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.INEXIGIBILIDADE. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA 1. É inexigível a juntada de 

comprovante de residência da parte autora por ausência de disposição 

legal, consoante previsto nos artigos 282 e 283 do Código de Processo 

Civil , os quais estabelecem requisitos que devem ser observados pela 

parte autora ao apresentar em juízo sua petição inicial. 2. Ademais, a 

autora esta qualificada e informa seu endereço na petição inicial sendo 

que, até prova em contrário, presumem-se verdadeiros os dados 

fornecidos pela requerente na peça vestibular. 3. Dessa forma, é forçoso 

concluir que "a não apresentação do comprovante de residênciarnão 

enseja a extinção do processo por carência de ação ou ausência de 

pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do 

processo". Precedentes desta Corte. 4. Ressalte-se que, não obstante a 
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inexigibilidade da juntada do documento em questão, a parte autora 

acostou aos autos, posteriormente, seu comprovante de residência, fato 

este que permite o exercício do juízo de retratação, ainda que em sede 

recursal, nos termos do art. 296 , caput, do CPC , em homenagem à 

garantia fundamental do acesso pleno à Justiça e ao princípio da economia 

processual. Precedentes desta Corte. 5. Apelação provida. Sentença 

anulada, com a determinação de regular prosseguimento do feito.” (TRF-1 

APL AC 15841, MG 2009.01.99.015841-6, Relator Desa. Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, Publicação: 09/09/2011).“ Por tais argumentos, afasto 

a preliminar suscitada. IV – Da ausência de documentos Alega a ré que a 

petição inicial está incompleta, pois não foram alocados a ela os dados do 

veiculo comprobatórios das alegações. Sobre o tema, o art. 7º da Lei 

6194/74 aduz que a indenização por veículo não identificado, será paga 

nos mesmos valores condições e prazos. Rejeito a preliminar mencionada. 

Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 20/10/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência e documentos médicos 

evidenciando o evento danoso (ID 11063276), bem como laudo pericial (ID 

12344253). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no 

Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura do seguro 

obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, tenha 

sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o julgamento 

final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão proferida pela 

Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 julgando procedente a 

presente reclamação, restou pacificada a concessão de indenização de 

seguro DPVAT proporcional ao grau de invalidez. Tal entendimento se 

coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo Superior Tribunal de Justiça 

em 13/06/2012, que assevera “indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro ter ocorrido em 20/10/2017, o 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. 

Denota-se que o laudo médico de ID 12344253, foi conclusivo em afirmar 

que a parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo com repercussão avaliada em 50% (setenta e 

cinco por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% (trinta e 

cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda permanente da mobilidade de um dos membros 

inferiores, o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando o laudo pericial acostado consigna que a parte autora 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

esquerdo com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, 

uma vez que a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente 

à época do evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 20/10/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017599-33.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

YUPPIE PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA - ME RÉU: BANCORBRAS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Cuida-se de Reclamação para 

Restituição de Valores Pagos c/c Rescisão Contratual movida por Yuppie 

Promoções e Publicidade Ltda. - ME contra Bancorbras Administradora de 

Consórcios Ltda. A parte autora sustenta ter aderido, por meio da 

Proposta de Admissão nº 000630018, ao consórcio administrado pela ré, 

tendo por objeto bem imóvel, com prazo de duração de 180 (cento e 

oitenta meses). Afirma que o grupo já estava em andamento desde 

25/04/2006 e tinha o término previsto para março/2021. Relata que efetuou 

o pagamento de 59 (cinquenta e nove) parcelas entre 19/09/2008 e 

20/06/2014, o que totaliza o montante de R$ 39.863,10 (trinta e nove mil 

oitocentos e sessenta e três reais e dez centavos). Em novembro/2014, a 

parte autora, alegando não possuir condições de continuar adimplindo com 

as prestações, comunicou à ré a sua desistência na continuidade do 

consórcio e requereu o extrato com histórico de pagamentos e o saldo 

credor para resgate, no entanto a administradora do consórcio quedou-se 

inerte. Requer, no mérito, que seja ressarcida a quantia já adimplida, que 

aponta ser de R$ 58.314,25 (cinquenta e oito mil trezentos e catorze reais 

e vinte e cinco centavos). Com a inicial vieram os documentos. Audiência 

de conciliação realizada, conforme termo de ID 10112327. Contestação 

juntada no ID 10163680, acompanhada de documentos, em que a parte ré 

pleiteia a improcedência liminar do pedido, e no mérito rebate os 

argumentos desenvolvidos na inicial, requerendo a improcedência dos 

pedidos. A autora impugnou a contestação no ID 10583157. Intimadas a 

especificarem as provas, a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da 

lide, assim como a autora. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Não há nos autos preliminar a ser analisada, 

tampouco irregularidades a serem sanadas. Dessa forma, passo à análise 

do mérito. Não vislumbro ser o caso de julgamento por improcedência 

liminar, tendo em vista que o processo se encontra suficientemente 

maduro. Pretende a parte autora ter ressarcida a quantia paga à 

administradora do consórcio, tendo em vista sua desistência na 

continuidade do grupo. Alega fazer jus ao valor antes do encerramento 

regular do grupo por estar enfrentando dificuldades financeiras e 

necessitar do dinheiro para saldar dívidas. Sem maiores delongas, razão 

não assiste à autora. Isso porque o tema já foi debatido e julgado em sede 

de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça. O entendimento 

jurisprudencial é de que a devolução das parcelas é devida, no entanto 

deve ocorrer em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo. No 

caso em tela, como exposto pela própria parte autora, o grupo tem 

previsão de encerramento para março/2021. Na linha do precedente do 

STJ, somente após esse mês é que se inicia o prazo para a devolução 

dos valores já adimplidos. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 

JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS 

PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO 

DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: é 

devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao 

grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar 

do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. 

Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1119300/RS, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

14/04/2010, DJe 27/08/2010) Outrossim, conforme indicado pela parte ré, 

a autora tem a possibilidade de ver as suas parcelas devolvidas 

antecipadamente, pois ainda concorre nos sorteios periódicos. Dessa 

forma, não há que se falar em devolução imediata das parcelas já 

quitadas. Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, § 1º, IV, do 

CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo 

capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na 
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prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em 

ausência de fundamentação. A respeito da temática, importante colacionar 

o Enunciado 42 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados. Veja-se. Enunciado 42. Não será 

declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo 

por ausência de análise de argumento deduzido pela parte. No mesmo 

sentido, o Congresso da Magistratura e do Ministério Público sobre o Novo 

CPC aprovou a Carta de Tiradentes. Dentre os enunciado contidos na 

Carta está o nº 19: 19. A regra do art. 489, § 1º, IV, do Novo CPC não 

obriga o juiz a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no 

processo, mas sim a analisar o núcleo central das questões colocadas em 

debate e relevantes para a decisão, observando o contraditório e o devido 

processo legal. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Em 

razão da sucumbência condeno a autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 

10% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 6º, 

do CPC. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, ficam 

as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva 

de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira (art. 98, 

§3º, do CPC). Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se 

com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. EMERSON LUIS 

PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033196-42.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAIZA CRISTINA SILVA ASSUNCAO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório ajuizada por Laurinéia Cristina de Almeida (filha), 

Felipe Grabriel Assunção de Almeida (filho) e Silvanei Assunção de 

Almeida (filho), sendo os dois últimos menores, representados neste ato 

pela sua genitora e também requerente Laiza Cristina de Almeida 

(convivente), em face de Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto aduz 

que SILINEI DE ALMEIDA, convivente de Laiza Cristina de Almeida e pai 

das demais partes, faleceu em 27/09/2015, vítima de acidente de trânsito. 

A parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, da falta de interesse de agir e da não comprovação 

do pedido administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. Realizada a audiência de conciliação, esta foi 

apresentada conforme id. 11890998. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretendem as partes requerentes 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que o de cujus faleceu em 27/09/2015 vitimada por fatídico 

acidente de trânsito. Entendo que o presente processo se encontra 

maduro para julgamento, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Passo a 

analise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam 

da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face 

de não esgotamento das vias administrativas, o que não merece 

prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor comprovou a 

realização do pedido administrativo, consoante documento de ID 

10463665. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. III – Da 

Ausência de Requerimento Administrativo Válido. Compulsando os autos 

verifico que a parte requerida alega em sede de preliminar a ausência de 

requerimento administrativo válido, tendo em vista que a parte autora deu 

entrada no pedido administrativo, sem, contudo apresentar os documentos 

necessários à apreciação da demanda. Sobre o tema, é certo que o 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Ademais, também é sabido que não é 

necessário o exaurimento da via administrativa, bastando a prova do 

pedido, nestes termos, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE 

PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA 

APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - 

INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À 

INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO 

PROVIDO. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para 

buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no 

REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757). (Ap 4186/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017). No caso em tela, 

não há que se falar em ausência de requerimento administrativo válido vez 

que a certidão de óbito é suficiente para comprovar o falecimento da filha 

dos autores, não sendo necessário o laudo do IML. Desse modo, afasto a 

preliminar suscitada. Passo agora a analise do mérito. Mérito 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito provas que evidenciam o 

evento danoso, conforme boletim de ocorrência de id. 10463634, e o óbito, 

consoante certidão de id. 10463641. A autora Laiza Cristina Silva afirma 

ter sido convivente da viíma e comprova sua alegação por meio de 

declaração de união estável (id. 10463654) e no que tange aos autores 

Laurinéia Cristina de Almeida, Felipe Gabriel Assunção de Almeida e 

Silvanei Assunção de Almeida, os mesmos afirmam serem filhos da vítima, 

e comprovaram suas alegações por meio de certidão de nascimento (id. 

10463600; id. 10463581 e id. 10463615 respectivamente). Sobre o direito 

à indenização em caso de morte, o art. 4º, da Lei 6.194/74, dispõem que 

deverão ser observadas as disposições do art. 792, no Código Civil, o 

qual aduz: Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se 

por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado 

será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante 

aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária. 

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão 

beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos 

meios necessários à subsistência. Assim, tendo em vista que os 
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requerentes enquadram-se nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, estes fazem jus ao recebimento da reparação indenizatória. 

Certo o direito, passo a análise de sua fixação. Consigno que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de morte, é 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da 

Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 

19 de dezembro de 1974. In casu, o valor a ser auferido pelos Laiza 

Cristina Silva, Laurinéia Cristina de Almeida, Felipe Gabriel Assunção de 

Almeida e Silvanei Assunção de Almeida corresponde ao valor integral da 

indenização, consoante art. 792, do CC, perfazendo a quantia de 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

ao pagamento de: a) R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) à 

Laiza Cristina Silva; b) R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) à 

Laurinéia Cristina Silva; c) R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta 

reais) à Felipe Gabriel Assunção de Almeida, devendo esse valor 

permanecer depositado em conta judicial até o mesmo atingir a maioridade; 

d) R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) à Silvanei Assunção 

de Almeida, devendo esse valor também permanecer depositado em conta 

judicial até que atinja a maioridade. Todos esses valores deverão ser 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial 

(Súmula 426 do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 

27/09/2015 (Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 11 de 

setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013939-31.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: MAICON RHIAN ALVES DE MORAIS, ELIZETE ALVES 

WAGNER REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Maicon Rhian Alves de Moraes menor impúbere 

representado por sua genitora Elizabete Alves Wagner, em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat s/a., em que pretende 

a condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 19/02/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou 

infrutífera, conforme termo de ID 10833327. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de retificação de autuação, inépcia 

da inicial, ausência de pedido administrativo e princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 10833327. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT e DAMS, sob o argumento 

de que sofreu um acidente de trânsito na data de 19/02/2017. Verifico que 

em sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

10833327, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da retificação da autuação Tendo em vista 

que é a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat s/a que faz 

parte do convênio que administra a seguradora, necessário se faz a 

retificação da razão social da seguradora para que conste 

“SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO PDVAT S/A”. II – 

Inépcia da Inicial – Ausência de pedido específico quanto ao valor de 

eventual indenização Em sede preliminar, a requerida pugna pela não 

apreciação do pedido de DAMS, tendo em vista que a autora não 

apresentou documentos comprobatórios das despesas médicas e 

suplementares suscitada. Verifico que assiste razão à contestante, uma 

vez que a parte autora não comprovou satisfatoriamente tais despesas. 

Ademais, a preliminar supramencionada se confunde com o mérito do qual 

passarei analisar. III - Da falta de interesse de agir Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não esgotamento 

das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente à doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Assim, a 

resistência administrativa restou caracterizada em juízo, com a 

contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – 

Principio da causalidade e a sucumbência autoral Com relação a 

sucumbência, atribui a parte vencida em um processo judicial o pagamento 

de todos os gastos decorrentes da atividade processual como elenca o 

artigo 85 CPC, rejeito a preliminar mencionada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT e DAMS, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 19/02/2017. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 6799012), bem como laudo pericial (ID 10833327). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 19/02/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 
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11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 10833327, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do punho esquerdo com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), calculada em 

12.50% (doze ponto cinquenta por cento). Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda permanente da 

mobilidade de um dos punhos, o percentual incidente é de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% (cinquenta por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), resulta a quantia de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Passamos, por fim, a analisar a arguição de ausência de prova 

do alegado tratamento médico, assim como a falta da demonstração da 

correlação dos gastos com o tratamento das respectivas sequelas, bem 

como a falta de nota fiscal de prestação de serviço e recibo. Assiste 

razão à contestante em manifestar sobre ausência de conteúdo probatório 

de gastos, de modo que não preenche os requisitos do art. 3º, III, da Lei 

11.482/2007, para obter a concessão da indenização pretendida. Então, 

vejamos sobre o tema: SEGURO DPVAT. DAMS. REEMBOLSO DAS 

DESPESAS MÉDICAS. Somente é devido o reembolso de despesa 

devidamente comprovada e que guarde relação com o acidente. Caso em 

que a nota fiscal e boletim de internação são de um ano após o acidente e 

não trazem informações suficientes a comprovar a relação com o acidente 

sofrido. Ônus de prova do qual a autora não se desincumbiu. Sentença 

mantida. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso Cível Nº 

71003163698, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Pedro Luiz Pozza, Julgado em 26/01/2012) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71003163698 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

26/01/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Publicação: DJE 31/01/2012). 

Assim, considerando que o Autor não se desincumbiu de comprovar o 

fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que realmente houveram 

despesas médicas que guardam relação com o acidente automobilístico 

ocorrido em 19/02/2017, o que até poderia ter sido feito através de laudo 

do médico responsável pela internação, deve ser rejeitada a pretensão à 

indenização das despesas médicas. Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização a ser paga 

considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao pagamento do 

importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária a partir da data do sinistro em 19/02/2017 (Súmula 

43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 12 de setembro de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000366-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

HIGER HUANTER CARINHENA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000366-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HIGER HUANTER CARINHENA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

ajuizada por Higer Huanter Carinhena, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 560,00 (quinhentos e 

sessenta reais). Pretende a parte requerente receber da reclamada o 

reembolso de despesas, sob o argumento de que sofreu um acidente de 

trânsito na data de 08/05/2017. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 12382456. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, ausência da entrega de documentos necessários, 

ausência de pedido administrativo, e ausência de laudo do IML. No mérito, 

aduz que o nexo causal não está comprovado e que também não há 

provas das despesas. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente 

ao Autor, requer que o valor da indenização seja proporcional ao dano, 

que os juros de mora fluam somente a partir da citação e a correção 

monetária, somente a partir do ajuizamento da ação. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o reembolso de despesas, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 08/05/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do polo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Colacionando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

11316355 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 

DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11316355. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 
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através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Esquadrinhando as provas documentais contidas nos autos, 

verifico inconteste a comprovação do evento acidental (ID 11316355), das 

lesões sofridas (ID 11316360 e 44649699) e, finalmente, do dispêndio com 

o tratamento delas (ID 11316384). Prevendo a legislação atinente ao 

seguro obrigatório, o direito da vítima a percepção de reembolso com as 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas, a recomposição do patrimônio do autor é medida que se 

impõe, visto que, das provas jungidas no feito, é satisfatoriamente 

extraível a relação de causalidade existente entre as lesões e os gastos 

médicos despendidos para o cuidado delas. Restou devidamente 

comprovada a prestação do serviço, de nítido caráter médico, a 

identificação do credor e do devedor, in casu, o reclamante. Ademais, no 

documento vê-se evidenciado a contraprestação do serviço pela aposição 

do carimbo de recebimento. Outro não é o entendimento do Egrégio 

Tribunal Estadual, o que se verifica pelos seguintes julgados: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL – 

DEMONSTRAÇÃO – VALOR FIXADO DE ACORDO COM A 

PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – RECURO PROVIDO. Restando suficientemente comprovado 

pela parte autora o nexo causal entre o acidente noticiado e os recibos 

que demonstram os gastos com medicamentos, cabível a condenação da 

seguradora ao pagamento das despesas médicas (DAMS). 2. Se a ação é 

julgada parcialmente procedente apenas para adequar o valor da 

indenização securitária à proporção da invalidez da parte autora, não 

ocorre sucumbência recíproca. (TJMT – Ap 41468/2016, DES. JOÃO 

PEREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Portanto, estando inequivocamente 

comprovada a relação de causalidade entre as lesões decorrentes do 

fatídico acidente e as despesas médicas arcadas pelo autor, a 

recomposição é imperativa. Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, com resolução de 

mérito, a presente AÇÃO DE COBRANÇA para CONDENAR à requerida 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao reembolso de R$ 560,00 

(quinhentos e sessenta reais) em favor do autor, acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 08/05/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 12 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002220-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

DIRCE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002220-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIRCE DOS SANTOS RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro 

Obrigatório ajuizada por Dirce dos Santos, em face de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da diferença do Seguro Obrigatório, na importância de R$ 

12.487,50 (doze mil quatrocentos e oitenta e sete e cinquenta centavos). 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 06/09/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Designada audiência com vistas à 

conciliação, esta estou infrutífera, conforme termo de ID 12955808. A 

parte requerida apresentou contestação, arguindo as preliminares de 

ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir em face do pagamento em 

via administrativa e comprovante de residência ilegível. No mérito, aduz 

que não há mais vinculo jurídico entre as partes ou obrigação legal que 

imponha a obrigação de pagamento adicional, por conta do pagamento 

realizado via administrativa, e que já fora quitada a indenização devida à 

autora. Por fim, caso a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer 

que o valor da indenização seja proporcional ao dano, que os juros de 

mora fluam somente a partir da citação e a correção monetária, somente a 

partir do ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 

12955808. Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 06/09/2017. Verifico que, já 

foi produzido laudo médico de ID 12955808, e não há outras provas a 

serem produzidas. Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte 

recorrente, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do polo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da 

falta de interesse de agir em face do pagamento realizado na seara 

administrativa. Conquanto tenha sido realizado o pagamento em sede 

administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão do autor 

carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, isso 

porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. III – Comprovante de Residência Ilegível A parte 

requerida aduz que o comprovante de endereço da parte autora está 

ilegível, o que não merece prosperar. Além da endereço estar legível ele 

ainda é o mesmo que está na procuração apresentada pela autora. Por 

isso rejeito a liminar. Passo a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 06/09/2017. 

Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11589469), bem como laudo pericial (ID 12955808). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 
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forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 06/09/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12955808, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão direita com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% 

(trinta e cinco por cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se 

que para o caso de perda permanente da mobilidade de uma das mãos, o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando o 

laudo pericial acostado consigna que a parte autora apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da mão direita com repercussão avaliada 

em 50% (cinquenta por cento) encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte cinco reais). Observando-se a quantia 

recebida administrativamente é de R$1.012,50 (um mil e doze reais e 

cinquenta centavos), percebe-se o valor remanescente, calculado em 

R$3.712,50 (três mil setecentos e doze reais e cinquenta centavos). 

Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, 

com incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do 

CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que 

a indenização a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do 

evento. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida Bradesco Auto/Re Companhia 

de Seguros ao pagamento do importe R$3.712,50 (três mil setecentos e 

doze reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 

do STJ) e correção monetária a partir da data do sinistro em 06/05/2017 

(Súmula 43 do STJ). Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000280-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOCELIO DE ARRUDA ALVARENGA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório ajuizada por Jocelio de Arruda Alvarenga, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi 

vítima de acidente de trânsito ocorrido em 07/11/2017, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 12955667. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

irregularidade de representação processual, ausência de documentos na 

esfera administrativa e ausência de pedido administrativo. No mérito, 

impugna os documentos juntados pela autora, aduz que o nexo causal não 

está comprovado e que também não há provas da invalidez. Por fim, caso 

a demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12955667. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 07/11/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12955667, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Irregularidade na 

representação processual Em sede de preliminar alegou a requerida 

irregularidade de representação processual considerando que a parte 

autora não juntou aos autos procuração assinada. Verifico que não 

merece prosperar. Pois bem, a parte autora juntou procuração em ID 

11302709 assinada a rogo e subscrita por 2 testemunhas. Diante disso, 

reputa-se válido o instrumento particular outorgado por analfabeto, quando 

assinado a rogo e subscrito por 02 (duas) testemunhas. Ademais, o art. 

595 do Código Civil não exige procuração por instrumento público para 

constituição de advogado aos autos, nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANALFABETO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA 

DA INICIAL. JUNTADA DE PROCURAÇÃO AD JUDICIA PÚBLICA. 

EXIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO 

ASSINADA A ROGO E SUBESCRITA POR DUAS TESTEMUNHAS. 

SUFICÊNCIA. PROVIMENTO. 1. Segundo entendimento sufragado pelo 

Conselho Nacional da Justiça, não se mostra razoável exigir que a 

procuração outorgada por pessoal analfabeta para atuação de advogado 

seja somente por instrumento público, se a legislação (art. 595 do Código 

Civil) prevê forma menos onerosa, ao exigir apenas assinatura a rogo e a 

subscrição por duas testemunhas nos contratos de prestação de serviço; 

2. Agravo de instrumento provido. (TJ-MA – AI 04964602015 MA 

8377-82.2015.8.10.0000– Relator: Cleones Carvalho Cunha, Data de 

Julgamento: 28/01/2016 – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Data de 

Publicação: 23/02/2016). Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Do requerimento Administrativo perante à Porto Seguro Cia 

de Companhia de Seguros Gerais Analisando os autos verifico que o autor 

colacionou em ID 11302825 a cópia do requerimento administrativo. 

Ademais, a ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária à regularização do sinistro não impede a resolução do feito, 

uma vez que a resistência administrativa restou caracterizada em juízo, 

com a contestação de mérito. Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA 

PRETENSÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – SENTENÇA ANULADA – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstrar a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo, quando presente nos autos contestação de mérito, o que 
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caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. IV – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 11302825. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo 

a análise do mérito. Mérito. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 07/11/2017. Da documentação 

que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, estão 

aportadas no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 11451292), bem como laudo pericial (ID 12955667). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. Registro que, muito embora, 

a Reclamação nº 5368/MT com tramitação no Superior Tribunal de Justiça, 

em que se discutia a cobertura do seguro obrigatório proporcional ao grau 

de invalidez, em sede liminar, tenha sobrestado todos os processos com a 

mesma matéria até o julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em 

julgado da decisão proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 

08/10/2012 julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada 

a concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 07/11/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12955667, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do 2º dedo da mão direita com repercussão avaliada em 

50% (cem por cento) de 10% (dez por cento), calculada em 5% (cinco por 

cento). Da análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso 

de perda permanente da mobilidade de um dos dedos da mão, o percentual 

incidente é de 10% (dez por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é 

de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre 

o montante de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), resulta a 

quantia de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 07/11/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 

85, §8º do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 14 de setembro de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006667-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JILMAR RAIMUNDO DE OLIVEIRA, LUIZ PAULO LONGO MARCELINO RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório ajuizada por Jilmar Raimundo de Oliveira, 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório no valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o reembolso de despesas, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/12/2017. 

Designada audiência com vistas à conciliação, esta estou infrutífera, 

conforme termo de ID 12954821. A parte requerida apresentou 

contestação, arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e ausência 

de pedido administrativo. No mérito, aduz que o nexo causal não está 

comprovado e que também não há provas da invalidez, bem como 

impugnação dos documentos juntados pela autora. Por fim, caso a 

demanda seja julgada procedente ao Autor, requer que o valor da 

indenização seja proporcional ao dano, que os juros de mora fluam 

somente a partir da citação e a correção monetária, somente a partir do 

ajuizamento da ação. A perícia judicial foi colacionada ao ID 12954821. 

Manifestaram-se as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 14/12/2017. Verifico que em 

sede da Audiência de Conciliação, já foi produzido laudo médico de ID 

12954821, e não há outras provas a serem produzidas. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I – Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do polo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Do requerimento 

Administrativo perante à Porto Seguro Cia de Companhia de Seguros 

Gerais Analisando os autos verifico que o autor colacionou em ID 

12254913 a cópia do requerimento administrativo. Ademais, a ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regularização do 

sinistro não impede a resolução do feito, uma vez que a resistência 

administrativa restou caracterizada em juízo, com a contestação de mérito. 

Tal é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO 

DPVAT – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – 
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DESNECESSÁRIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO IN CASU – 

SENTENÇA ANULADA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA 

FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o 

interesse de agir seria necessário demonstrar a pretensão resistida pela 

Seguradora, com o devido pedido administrativo prévio negado, no entanto 

desnecessário o mesmo, quando presente nos autos contestação de 

mérito, o que caracteriza a resistência in juízo. 2. Não há necessidade do 

Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim 

de prequestionamento. (Ap 35425/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no 

DJE 11/05/2017) No caso em tela, o pedido de suspensão do processo 

para regularização do requerimento administrativo vai de encontro à 

celeridade processual, tendo em vista que todas as provas já foram 

produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive a 

perícia médica. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da 

falta de interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Verifica-se no caso em tela que o autor 

comprovou a realização do pedido administrativo, consoante documento 

de ID 12254913. Por tais argumentos, afasto a preliminar suscitada. IV – 

Da ausência do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a 

ausência de laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra 

falta de Nexo Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece 

prosperar haja vista que é possível a comprovação do grau de lesão 

através de pericia médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 

10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL - DOCUMENTO DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - 

EXTINÇÃO PREMATURA - SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada 

do Laudo do IML ou outro documento médico para instruir a ação de 

cobrança de seguro DPVAT, uma vez que é possível a comprovação do 

grau e da extensão das lesões durante a instrução processual. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar suscitada. Passo a análise do mérito. 

Mérito. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 14/12/2017. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 12254913), bem como laudo 

pericial (ID 12954821). Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. Registro que, muito embora, a Reclamação nº 5368/MT com 

tramitação no Superior Tribunal de Justiça, em que se discutia a cobertura 

do seguro obrigatório proporcional ao grau de invalidez, em sede liminar, 

tenha sobrestado todos os processos com a mesma matéria até o 

julgamento final, em 31/10/2012 com o trânsito em julgado da decisão 

proferida pela Ministra Relatora Maria Isabel Gallotti em 08/10/2012 

julgando procedente a presente reclamação, restou pacificada a 

concessão de indenização de seguro DPVAT proporcional ao grau de 

invalidez. Tal entendimento se coaduna com a Súmula nº 474 editada pelo 

Superior Tribunal de Justiça em 13/06/2012, que assevera “indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. Assim, não obstante o sinistro 

ter ocorrido em 14/12/2017, o montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Denota-se que o laudo médico de ID 12954821, foi 

conclusivo em afirmar que a parte autora apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da mão esquerda com repercussão avaliada em 50% 

(cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), calculada em 35% 

(trinta e cinco por cento). E ainda, invalidez permanente parcial incompleta 

da estrutura crânio facial com repercussão avaliada em 10% (dez por 

cento) de 100% (cem por cento), calculada em 10% (dez por cento). 

Encontra-se uma invalidez permanente totalizada em 45% (quarenta e 

cinco por cento). Considerando o laudo pericial acostado consigna que a 

parte autora apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda com repercussão avaliada em 50% (cinquenta por cento) 

encontrando-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais) e invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio 

facial com repercussão avaliada em 10% (dez por cento) encontrando-se 

o valor de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), totalizando o 

montante de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais). Nesse passo, o 

montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos 

juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção 

monetária contada a partir do evento danoso, uma vez que a indenização 

a ser paga considera o salário mínimo vigente à época do evento. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS ao 

pagamento do importe de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), a 

título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) a partir da citação inicial (Súmula 426 do STJ) e correção monetária 

a partir da data do sinistro em 14/12/2017 (Súmula 43 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 14 de setembro de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023558-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO AUGUSTO MODESTO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023989-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS (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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024163-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE BISPO DOS SANTOS (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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1027103-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUZIANO LEANDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027257-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. V. W. D. S. (AUTOR(A))

FRANCIELE SILVA DE ANDRADE (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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027446-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIA DE BRITO PEREIRA (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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027538-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WECKSTON BATISTA ALENCAR (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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019139-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (AUTOR(A))

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 12518600 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000440-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS (ADVOGADO(A))

BRUNO KOECHE JUNIOR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JOSE CORREA (EXECUTADO)

R R GUEDES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 12526575 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007107-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO (ADVOGADO(A))

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANA ARAUJO CUERVO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 12522652 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005241-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico que, ante a 

apresentação de novo endereço da ré, pela parte autora no ID 13213065, 

nos termos do art. 482,VI, CNGC, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de proceder a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de diligência para a expedição de novo mandado, no prazo de 

05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado 

através do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . 

ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008299-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMABEL-MT INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 
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CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 12589356 via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014754-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROMANO DEOLINDO (DEPRECANTE)

CLAUDIO EDUARDO FERNANDES MOREIRA DE SOUZA SANTOS 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEI APARECIDA MUTSUOKA ARRABAL (DEPRECADO)

 

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 13302633, no prazo de 

quinze (15) dias. CUIABÁ, 13 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019817-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA MACHADO GARCIA (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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: 1012493-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAINY FERREIRA PARDINHO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá, 13 de 

setembro de 2018. Lygia Marinho Fontes Xavier Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009465-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006204-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

VICENTE RODRIGUES CUNHA (ADVOGADO(A))

VICENTE RODRIGUES CUNHA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO SERGIO BARROS DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI (ADVOGADO(A))

BENEDITA DE BARROS FIGUEIREDO (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 das partes para manifestarem 

acerca do documento juntado no ID 14995799, no prazo de 15 (quinze) 

dias. CUIABÁ, 14 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020866-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

FLORISVALDO NOITE IZABEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON DE RONDON GONCALVES (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 fornecer o 

resumo da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 14 de setembro 

de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020050-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CALMO MORAIS RODRIGUES (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, 13 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021084-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ANA CARLA MENDES DE OLIVEIRA CORTES (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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013426-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELI SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013426-29.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante o 

termo de ID 14690427, e a fim de evitar eventuais alegações de nulidade, 

redesigno o dia 18/09/2018 às 12:00 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum de Cuiabá. Considerando que ambas as partes 

possuem advogado constituído, intimem-se via DJE para comparecimento. 
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Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021568-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO (ADVOGADO(A))

EMPRESA RURAL DO GUAPORE LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

AMANDA EDUARDA PUCHALLE SAYED (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021568-56.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando a certidão de ID 12563262 e a manifestação de ID 

11472192, redesigno o dia 18/09/2018 às 09:30 horas para a audiência de 

conciliação, que será realizada perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum de Cuiabá. As partes estão todas representadas, 

assim intimem-se via DJE para comparecimento. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008910-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VALDEIR BARBOSA MEDRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

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, 14 de 

setembro de 2018. JOAO MARCIO CAMPOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002994-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. (AUTOR(A))

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

LAZARO VARELA MARTINS (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: 1010725-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RODRIGUES LOPES AMORIM (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (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, 14 de 

setembro de 2018. JOAO MARCIO CAMPOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003454-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLY BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Geire Luce de Souza Moura (RÉU)

ATAIDE DIAS DE MOURA (RÉU)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Ataíde Dias Moura (TERCEIRO INTERESSADO)

Alonso Alves Filho (TERCEIRO INTERESSADO)

Nilson (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Certifico que compulsando os autos, denoto que 

intimadas as Fazendas Públicas Municipal e Nacional, IDs 776391 e 77639, 

estes nada manifestaram, até a presente data. Certifico também que a 

Fazenda Pública Estadual, na petição de ID 11402245, manifestou 

desinteresse na lide. Ainda, certifico que os réus ATAIDE DIAS DE MOURA 

e GEIRE LUCE DE SOUZA MOURA apresentaram contestação (ID 

11102603). O Edital de Citação foi publicado no DJE, conforme certidão de 

ID 8108093, tendo decorrido seu prazo, sem qualquer manifestação. 

Conforme certidão do oficial de justiça, juntada no ID 1045322, não foi 

possível a citação dos confinantes Alonso Alves Filho e Nilson. Verifico 

também que não houve a citação do confinante LUCIANO BARBOSA 

COELHO, indicado na petição de ID 8108093. Assim sendo, nos termos do 

art. 482, VI, CNGC, impulsiono os presentes autos encaminhando 

intimação ao autor para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 14 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES 

XAVIER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008346-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

WANDERSON THIAGO SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (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, 14 de 

setembro de 2018. JOAO MARCIO CAMPOS Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026273-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

BENEDITA NUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. S. MENEZES - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1026273-63.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Mantenho 

a decisão recorrida e objeto de recurso de agravo de instrumento pelos 

seus próprios fundamentos. Prestei as informações solicitadas através do 

Ofício n. 067/2018/GAB. Cuiabá, 14 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027569-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

VINICIUS SANTOS RIBEIRO (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 
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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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1027672-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDILENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027755-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DIEGO MURILO GOMES DE CARVALHO (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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012594-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBE MOREIRA CONSI (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEDIMA INES MULLER (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012594-30.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Esta carta 

precatória aguarda desde Janeiro/2018 a redesignação de uma nova 

audiência pelo juízo deprecante. Diante da certidão de ID 15349160, resta 

demonstrado que a ação principal fora arquivada, tornando-se impossível 

o cumprimento da presente missiva. Portanto, devolva-se ao Juízo de 

Origem. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031977-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VANDIL DIAS DE MIRANDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DIAS DE LANA (RÉU)

DOUGLAS DIAS (RÉU)

DOUGLAS DIAS - ME (RÉU)

ALESSANDRA DIAS DE LANA - ME (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 certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID 11436958, no prazo de 

quinze (15) dias. CUIABÁ, 14 de setembro de 2018. LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032707-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

DANIELI CRISTINE SCHNEIDER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR 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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032862-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN (ADVOGADO(A))

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033046-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1033289-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI (ADVOGADO(A))

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006497-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (ADVOGADO(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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009486-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))
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LUCIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013694-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARRIJO FREITAS (ADVOGADO(A))

OLGA TEREZINHA TAVARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017195-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

GISELY RODRIGUES MACHADO (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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027908-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MAMED FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR (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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027997-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUDMILLA GLEIZIANE DE MORAES (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, 14 de 

setembro de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033663 Nr: 38439-52.2015.811.0041

 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: SIRLENE GONÇALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação às partes para manifestarem sobre o 

Laudo Pericial de fls. 122/127, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 805404 Nr: 11867-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARTINEZ DA CRUZ, STEFANI KELLY CRUZ 

MEDEIROS, J.L.F.M (MENOR) REPRESENTANTE: MARCIA MARTINEZ DA 

CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS 

(BRASIL) S/A - RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - 

OAB:15468, RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS - OAB:15468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, julgo improcedente com 

resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro proposta por 

MÁRCIA MARTINEZ DA CRUZ, STÉFANY KELLY CRUZ MEDEIROS e 

LAURITO JOÃO FÉLIX CRUZ MEDEIROS em desfavor de ROYAL E 

SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A – RS.Condeno os autores ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. No entanto, como são 

beneficiários 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.Transitado em 

julgado, arquive-se com as baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 13 

de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 727072 Nr: 22921-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO SERGIO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMAR PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNIS MACHADO DA 

SILVEIRA - OAB:5752/MT, HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - 

OAB:15640/MT, JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO - OAB:2.922, 

OVÍDIO MARTINS DE ARAÚJO - OAB:5.570/GO, RENATA ALMEIDA DE 

SOUZA JERONIMO - OAB:9.246/MT, VIVIANNE CRISTINE CALDAS 

CASTILHO - OAB:9.826

 Processo n° 2921-61.2011.811.0041

Código: 727072

Vistos e etc.

Façam-se as devidas alterações na capa dos autos e sistema Apolo, para 

que conste como exequentes Caio Sergio Bressan e Ivo Matias, eis que 

está sendo executado o valor da condenação principal e honorários 

sucumbenciais, e como executado Aldemar Pinheiro da Silva.

A Carta Precatória remetida à comarca de Querência-MT foi devolvida por 

meio de Malote Digital e está acostada a p. 211/232.

Diante do manifesto interesse dos exequentes na adjudicação do bem 

penhorado, intime-se o executado, através do seu advogado, para que se 

manifeste, no prazo de 5 dias. (art. 876, § 1° do CPC)

Caso o executado não tenha advogado e/ou, seja defendido pela 

Defensoria Publica, intime-se pessoalmente.

O executado será considerado intimado caso constatada a mudança de 

endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no art. 
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274, parágrafo único do CPC. Se o executado, citado por edital, não tiver 

procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação.

Havendo impugnação, intimem-se os exequentes para se manifestarem.

Em seguida, concluso.

Arquivem-se os autos em apenso como já determinado.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 13 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.: 749338 Nr: 1390-79.2012.811.0041

 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: WAGNER MARINHO DE ARAUJO, CELIA MARIA DE 

ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MARINHO ARAÚJO - 

OAB:10.882/MT, Wagner Marinho de Araújo - OAB:10882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - OAB:6.217-B, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A

 Processo nº 1390-79.2012.811.0041- Código 749338

Vistos etc.

Trata-se de ação de revisão contratual com pedido de tutela antecipada 

proposta por Wagner Marinho de Araújo e Celia Maria de Araújo em face 

de UNIMED – Cooperativa de trabalho Médico de Cuiabá.

A p.260 foi nomeada a Real Brasil, a qual apresentou proposta de 

honorários de R$ 4.980,00 (quatro mil novecentos e oitenta reais) 

(p.265/267).

A ré não concordou com a proposta de honorários, requerendo a sua 

minoração. (p. 270/271)

A empresa de pericias manteve o valor dos honorários anteriormente 

informados. (p.276/278)

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido

Trata-se de ação de revisão contratual com pedido de tutela antecipada 

proposta por Wagner Marinho de Araújo e Celia Maria de Araújo em face 

de UNIMED – Cooperativa de trabalho Médico de Cuiabá.

Esta ação é datada de 2012 e a pericia a ser realizada é de média 

complexidade, sendo razoável o valor pleiteado pela expert para a 

remuneração do seu trabalho, considerando o tempo necessário para a 

perfeita conclusão e entrega do laudo.

Ademais, a impugnação apresentada veio sem nenhuma fundamentação 

técnica sobre a quantidade de horas necessárias para a elaboração do 

referido estudo.

A par disso, homologo os honorários periciais em R$ 4.980,00 (quatro mil 

novecentos e oitenta reais).

Intime-se a ré para que no prazo de 05 dias deposite os honorários 

periciais.

Em seguida, requisite-se a empresa de pericias nomeada, via e-mail 

funcional ou telefone, informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. A 

empresa deverá entregar o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de 

início dos trabalhos.

Desde já, autorizo o levantamento dos honorários periciais, na proporção 

de 50% com o início dos trabalhos periciais e o restante com a entrega do 

laudo pericial.

Intimem-se.

Cumpra-se com URGÊNCIA processo da meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 13 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.: 791199 Nr: 45272-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL JOSÉ DO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA IANA FIDELIS DE DEUS, EDILSON 

FIDELIS DE DEUS, RICARDO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGART GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143, MANOEL JOSÉ DO BONFIM - OAB:

 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. 99, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 722578 Nr: 18121-87.2011.811.0041

 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: DEISE KELEN KUNTZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE ENDOSCOPIA DE CUIABÁ LTDA, 

JOSÉ CARLOS COMAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI INES JAGER PEREGO - 

OAB:15901, ROBINSON HENRIQUE PEREGO - OAB:18.498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, DILMA GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c artigo 12, §2º, inciso VII 

(Meta 02/CNJ), do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos 

da ação de reparação por dano moral e estético proposta por DEISE 

KELEN KUNTZE contra CENTRO DE ENDOSCOPIA CUIABÁ LTDA. e JOSÉ 

CARLOS COMAR.Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência que fixo 

15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do CPC. 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, 13 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.: 1328463 Nr: 15269-46.2018.811.0041

 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: SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única 15269-46.2018.811.0041 – código 1328463

DESPACHO

 Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda. requer a concessão 

de tutela cautelar em caráter antecedente para determinar que a ré não se 

abstenha de fornecer energia, ao argumento de que as faturas dos meses 

de junho e julho de 2012, nos valores de R$ 2.578,09 e R$ 2.453,37, foram 

consignadas nos autos do processo n. 24710-61.2012.811.0041 – código 

771630.

Informa que embora o processo em referência tenha sido julgado 

improcedente, o TJMT reformou a sentença a fim de declarar a 

inexigibilidade da dívida e condenar a ré Light Serviços de Eletricidade S/A 

ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que a ré, por ocasião do envio da fatura do mês de julho de 2018, 

efetuou a cobrança das faturas dos meses de junho e julho de 2012, sob 

pena de corte no fornecimento dos serviços.

Em consulta ao Sistema Apolo, verifiquei que o processo 

24710-61.2012.811.0041 – código 771630 foi convertido em cumprimento 

de sentença e se encontra tramitando por este Juízo.

 Posto isto, em atenção ao disposto nos artigos 9º e 10, do Código de 

Processo Civil, bem como nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

mesmo Diploma Legal, determino a intimação da autora para se manifestar 

sobre a possível ocorrência de carência da ação por falta de interesse de 

agir, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018.
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Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 899348 Nr: 29338-25.2014.811.0041

 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: EDSON CARLOS GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR 

- OAB:15140/MS, GUILHERME BRITO. - OAB:9.982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Processo n° 29338-25.2014.811.0041

Código: 899348

Vistos e etc.

 Intimem-se as rés para que depositem a sua respectiva quota parte dos 

honorários periciais (1/3 – do valor requerido à p.182).

Após, requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, 

data para a realização da pericia deferida.

Em seguida, dê ciência às partes quanto ao inicio dos trabalhos periciais.

Defiro o levantamento dos honorários periciais em favor do perito, na 

proporção de 50% no inicio dos trabalhos e o saldo remanescente com a 

entrega do laudo pericial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 13 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.: 791902 Nr: 45991-73.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO THOMAZ

 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: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-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.: 343658 Nr: 13943-03.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA & VIEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIÁRIA SÃO MATHEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Huendel Rolim Wender - 

OAB:10858/MT, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Certifico que, ante o teor do despacho de fls. 161, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte exequente para retirar a petição 

desentranhada de fls. 104/154 e para ainda, que o exequente requeira o 

que lhe é de direito, em cinco (5) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902475 Nr: 31667-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNO DA ROCHA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA 

- OAB:11.508/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298/MT, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 Processo nº 31667-10.2014.811.0041

Código 902475

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Bruno da Rocha 

Gomes em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda Assim, 

promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se a devedora, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revéis na fase de 

conhecimento.

 Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 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.: 852617 Nr: 55394-32.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENY CLEIDE MOTA PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA SANTA CRUZ 

OLIVEIRA SCALETSKY - OAB:38.672/DF, KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO 

- OAB:21830/DF

 Processo n° 55394-32.2013.811.0041

 Código 852617

DESPACHO

Trata-se de cumprimento de sentença. Assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e no sistema Apolo.

Intime – se a credora para se manifestar sobre o pagamento da 

condenação (p. 216/217), em 05 (cinco) dias.

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.: 966414 Nr: 7569-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOVIÁRIA SÃO MATHEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Huendel Rolim Wender - 

OAB:10858/MT, SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - OAB:10332

 Certifico que, ante o teor do despacho de fls. 70, impulsiono o presente 

feito com a finalidade de intimar a parte embargada para retirar a petição 

desentranhada de fls. 17/67 e para que a parte embargante requeira o que 

lhe é de direito, em cinco (5) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 708645 Nr: 1751-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE DE PAULO MONTEIRO, CÍCERO MARTINS 

MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEORDOVINO DE MOURA RISEIRO, VINÍCIUS 

YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT, NILSON DE ARRUDA PINTO - OAB:2425/MT

 Processo nº. 1751-33.2011.811.0041 - Código 708645

Vistos e etc.

Renove-se a intimação do perito para se manifestar sobre a impugnação.

Com a sua manifestação, intime-se as partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 13 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.: 862330 Nr: 3506-87.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONI CLAUDIO ALMEIDA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Diante o exposto, arbitro a titulo de honorários periciais em favor do perito 

nomeado o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).Intime-se a 

ré para que comprove o recolhimento dos honorários periciais em 05 

(cinco) dias.Após, requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou 

telefone, informação sobre o inicio dos trabalhos periciais. O perito deverá 

entregar o laudo no prazo de 30 dias a contar da data de início dos 

trabalhos.Desde já, autorizo o levantamento dos honorários periciais, na 

proporção de 50% com o início dos trabalhos periciais e o restante com a 

entrega do laudo pericial.Intimem-se.Cumpra-se com URGENCIA. Processo 

da Meta 02 do CNJ.Cuiabá, 13 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.: 901803 Nr: 31181-25.2014.811.0041

 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: MAURO CARVALHO JUNIOR, MONICA PADILHA 

BORBON NEVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEU NEVES PEREIRA, ANETE ARAÚJO 

PEREIRA, ANGELA CRISTINA BAGRAL FARIA JORGE, RODRIGO MENOTTI, 

CLAUDIA AUXILIADORA DE MORAES COSTA, EUTÁLIO BICUDO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO REIS DE OLIVEIRA - 

OAB:5476, THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - OAB:311.043

 Processo n°11181-25.2014.8111.0041

Código: 901803

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, 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 com urgência processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 13 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.: 1168884 Nr: 39636-08.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE ANDRE DA SILVA FRANCISCO

 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:

 Posto isto, nos termos do art.487, I do CPC, julgo parcialmente procedente 

os pedidos da ação proposta por DIONE ANDRE DA SILVA FRANCISCO 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar 

esta ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais), 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. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios que, que fixo em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), 

nos termos do art.85, § 8º do CPC.Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 12 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.: 1168972 Nr: 39687-19.2016.811.0041

 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: MARLON BRUNO SCAPIN FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Posto isto, nos termos do artigo 487 inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por MARLON BRUNO SCAPIN FERREIRA em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas e despesas processuais, bem 

como os honorários advocatícios pelo autor, que fixo em R$ 1.000,00. No 

entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

baixa na distribuição. P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 12 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.: 1173695 Nr: 41621-12.2016.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIVANILDO DE ARAUJO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19919O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT proposta por JIVANILDO DE ARAUJO BARBOSA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas e despesas 

processuais pelo autor, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º do CPC. No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se.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.: 1148775 Nr: 31163-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOENA ADMINISTRADORA PARTICIPAÇÕES E 

ARRENDAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOX COMÉRCIO DE ROUPAS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 31163-33.2016.811.0041

Código: 1148775

Vistos e etc.

Indefiro a citação da ré por edital, eis que a autora não esgotou os meios 

para localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, §3° do 

NCPC.

Intime-se a autora para requerer o que entende por direito.

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.: 1129370 Nr: 22741-69.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSENIR JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isto, nos termos do art.487, I do CPC, julgo parcialmente procedente 

os pedidos da ação proposta por JOSENIR JOSE DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao 

pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

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. Condeno a ré ao pagamento de honorários 

advocatícios que, que fixo em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), 

nos termos do art.85, § 8º do CPC.Após o trânsito em julgado, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 12 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.: 1116993 Nr: 17459-50.2016.811.0041

 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: ROSIMEIRE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487 inciso I do CPC, julgo improcedente 

com resolução de mérito esta ação de cobrança de seguro obrigatório 

proposta por ROSIMEIRE MARIA DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS.Custas e despesas processuais, bem como os 

honorários pela autora, que fixo em R$ 1.000,00. No entanto, diante da 

gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito 

ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de 

necessidade.Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na 

distribuição. P.I.Cumpra-se.Cuiabá, 12 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.: 1085732 Nr: 4147-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESSICA PEREIRA LEQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança 

proposta por JESSICA PEREIRA LEQUE em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, para condena-la ao pagamento da quantia de R$ 

10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais), 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. Condeno 

a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 8º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 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.: 1156729 Nr: 34588-68.2016.811.0041

 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: VALDIR DA SILVA BRITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT

 Posto isto, nos termos do art.487, I do CPC, julgo parcialmente procedente 

os pedidos da ação proposta por VALDIR DA SILVA BRITZKE em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar esta ao 

pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

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 a condeno ao pagamento de 

honorários advocatícios que, que fixo em R$ 950,00 (novecentos e 

cinquenta reais), nos termos do art.85, § 8º do CPC.Após o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação.P.I. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 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.: 754206 Nr: 6173-17.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALUPAR INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:98709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO BENEDITO DA SILVA - 

OAB:8511/MT, ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB:MT 3473-A, 

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:OAB/MT 9.749-B, PAULO 

SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT

 Processo nº. 6173-17.2012.811.0041

Código 754206

Vistos e etc.

Com a entrega do laudo pericial, intimem-se as partes para apresentarem 

suas alegações finais, no prazo individual e sucessivo de 15 (quinze) 

dias, iniciando pela parte autora.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

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.: 1046019 Nr: 44366-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV EMPRESA DE COBRANÇAS LTDA - ME, LUIZA RIOS 

RICCI VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA FRANÇA PRAEIRO 

VASCONCELOS DE MORAIS - OAB:13.582/MT, WAGNER 

VASCONCELOS DE MORAES - OAB:15.244-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 44366-96.2015.811.0041

Código: 1046019

Vistos e etc.

Este feito tramita desde 2015 e todas as tentativas de citação foram 

infrutíferas, estando à ré em local incerto e não sabido.

Assim, DEFIRO a citação desta por edital. Cite-se por edital, nos termos do 

art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.

Citada, por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde 

já, em consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, 

nomeio como curador especial o Defensor Público que atua perante esta 

Vara.

O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

“O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões que vêm 

sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade.”

“Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”

Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o edital 

deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais 

formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

Cumpra-se expedindo o necessário.

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.: 923752 Nr: 45690-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISTELA CRESTANI FAVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FADEMAC S.A, A. BECORTEX DECORAÇÃO 

LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7057, HERNANI ZANIN JUNIOR - OAB:305.323/SP

 Processo n° 45690-58.2014.811.0041

Código: 923752

Vistos e etc.

A secretaria não conseguiu contato com o perito Leonardo José da Gama 

Girão, conforme certificado retro. Desta forma, promovo a sua 

substituição pela Eng. Ingrid Biasetto Ens, engenheira civil, com endereço 

profissional na Rua 12, quadra 17, n° 03, Bairro Jardim Universitário, 

Cuiabá MT, telefone: 65-9-9994-3963 – email: ingridens@gmail.com, para 

realizar a pericia deferida.

Intime-se a perita para manifestar a sua aceitação ou recusa do encargo 

confiado, devendo, caso aceite, apresentar proposta de honorários.

Consigne-se que o valor será pago ao final da ação pela parte vencida, e 

caso esta seja beneficiaria da justiça gratuita a mesma será paga pelo 

Estado de Mato Grosso.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 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.: 1086854 Nr: 4654-65.2016.811.0041

 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: ISAIAS DE OLIVEIRA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYANE LEDNA ALMEIDA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.164, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 

16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, ante o teor da decisão de fls. 83, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar a parte requerente para retirar a petição e 

documentos desentranhados de fls. 62/82.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 779119 Nr: 32553-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

 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. 135, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 879905 Nr: 16702-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA VALENTIM DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n°16702-27.2014.811.0041
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Código: 879905

Vistos etc.

O réu não concordou com o pedido de desistência formulado pela autora.

Assim, o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

Cumpra-se integralmente a determinação de p. 96/97.

Cuiabá, 13 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.: 718313 Nr: 9086-06.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSINHO DE ARRUDA CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR GOMES, INSTITUTO DE 

RESSONANCIA MAGNETICA DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC julgo improcedente os 

pedidos da ação de indenização por danos morais e materiais decorrente 

de erro médico proposta por NELSINHO DE ARRUDA CHAVES em face da 

PAULO CESAR GOMES e INSTITUTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE 

CUIABÁ.Condeno o autor ao pagamento de despesas e custas 

processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 

da causa atualizado. No entanto, a exigibilidade do crédito ficará 

suspensa, eis que beneficiário da Justiça gratuita, até a fluência do prazo 

de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração 

na situação de necessidade.Transitado em julgado, arquive-se com as 

baixas necessárias.P.I. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 936163 Nr: 52670-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA AMARAL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827

 Autos n.º 936163 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório de fl. 39/40, defiro o pedido de citação por hora 

certa, condicionada a constatação pelo Sr. Meirinho, da presença dos 

requisitos necessários, devendo atentar-se para o disposto no artigo 252 

e ss., do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 21 de março de 2016.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 826265 Nr: 32205-25.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA DEA NUNES DE FIGUEIREDO ULYSSÉA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, 

BANCO CETELEM BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARÃES - OAB:MT 5.959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:15.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 854564 Nr: 57118-71.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA NADAL, SONIA ELIZABETH DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA., MUDAR INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS S.A, 

AUGUSTO MARTINEZ DE ALMEIDA, AGM PARTICIPAÇÕES LTDA, MUDAR 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIBIA Mª ANGELINI DE ANDRADE 

PESSOA - OAB:OAB/MT 18.053, MARCOS GATTAS PESSOA JUNIOR - 

OAB:12264 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CYBELLE GUEDES CAMPOS - 

OAB:246.662, CYBELLE GUEDES CAMPOS - OAB:246.662 SP, DANIEL 

PEREIRA DA COSTA - OAB:120745, ODAIR DE MORAES JUNIOR - 

OAB:200.488, ODAIR DE MORAES JUNIOR - OAB:200488/SP, RAFAEL 

CANDIDO FARIA - OAB:261.519/SP, RAFAEL MILEN MITCHELL - 

OAB:18764

 Face a interposição de Recurso 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 918472 Nr: 42395-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CALMON PEPEU GARCIA VIEIRA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO INÁCIO WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17.401/MT

 Face a interposição de Recurso 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 941249 Nr: 55310-94.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS, PAULO DE TARSO 

PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 
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PATINI - OAB:11.660, JACÓ CARLOS DA SILVA COELHO - 

OAB:OAB/MT 15.013-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Em razão da correspondência enviada ao Exército Brasileiro ter 

retornado, intimo a requerida para retirar o referido ofício, no prazo de 05 

(cinco) dias e providenciar o protocolo junto ao Exército, trazendo aos 

autos uma cópia protocolizada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 764138 Nr: 16765-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSINEY ROGÉRIO DE ARRUDA, ISONETE 

BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Talita Patricia Moraes de 

Oliveira - OAB:19685, VANESSA ALVES CONTÓ - OAB:15.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão da dificuldade informada pela oficial de justiça em localizar o 

veículo, intimo o autor, para entrar em contato com esta pelo telefone 

99909-6956, Zenilda para auxiliar no cumprimento do mandado a fim de 

que o mesmo não seja devolvido sem cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1106143 Nr: 13027-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDC, LFPDC, APDC, KPDC, MPDC, EVA CONCEIÇÃO 

DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1119891 Nr: 18732-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO AGUA DA PRATA LTDA, ITAMAR 

RODRIGUES COSTA, PETROCOSTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, 

NOELI RODRIGUES COSTA, INDRID RITZMANN COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT

 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 comprovar a distribuição da carta precatória expedida à Comarca de 

Vilhena/RO, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1105207 Nr: 12643-25.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGADS, GLEIZIELE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHA GALVÃO - 

OAB:10.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias.

Luciene M. de Brito

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1122201 Nr: 19730-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENOEFA CASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA RIOS MARIANO 

CARDOSO ALVARES - OAB:24.033/MT, BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço da Executada via sistema Infojud, cujo extrato 

segue anexo à presente.

Indefiro o pedido de localização do endereço da Executada por meio do 

Detran, pois o sistema Renajud não dispõe de tal função.

Das informações, manifeste-se a parte Exequente no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1026786 Nr: 35238-52.2015.811.0041

 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: JOSE CARLOS RODRIGUES PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 340027 Nr: 10346-26.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMAR FERREIRA CALDAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12.480-E/MT, MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - OAB:4.656/MT, 

RODRIGO SPADA SALGUEIRO - OAB:282953/SP, THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Certifico que o requerido já providenciu os documentos solicitados pelo 

cartório para cumprimento do determinado em sentença, assim procedo o 

arquivamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 927006 Nr: 47661-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE JOZA DA TRINDADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS HAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:107.878
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 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado ALESSANDRA DE SOUZA 

ANNUNZIATO, para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, 

caput, e as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC.

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006664-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

JOSE VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

Procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, efetuar o 

depósito da diligência para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009840-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEI CAVALCANTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033675-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

KELLY PATRICIA PRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1033675-35.2017.8.11.0041 (B) VISTOS, Tendo em vista o 

Ofício nº 79/2018 – CCMC oriundo do CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, datado de 12/09/2018, 

solicitando o encaminhamento do presente feito para realização de 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de OUTUBRO DE 2018, 

ÀS 11H00, SALA 05, devolvo os autos ao cartório para as devidas 

providências. Ficam as partes desde já intimadas para comparecerem à 

sessão designada, a qual será realizada no CEJUSC - CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, 

localizado no Prédio do Fórum Cível de Cuiabá, Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024164-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA PADILHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACIL CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORACOES SPE LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo n°. 1024164-47.2016.8.11.0041 (B) VISTOS, Tendo em vista o 

Ofício nº 79/2018 – CCMC oriundo do CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, datado de 12/09/2018, 

solicitando o encaminhamento do presente feito para realização de 

audiência de conciliação designada para o dia 10 de OUTUBRO DE 2018, 

ÀS 12H00, SALA 03, devolvo os autos ao cartório para as devidas 

providências. Ficam as partes desde já intimadas para comparecerem à 

sessão designada, a qual será realizada no CEJUSC - CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, 

localizado no Prédio do Fórum Cível de Cuiabá, Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012909-24.2018.8.11.0041

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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação Regressiva de Ressarcimento 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 14025657, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014374-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REQUERENTE)

ELTON CARLOS VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação Indenizatória 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 13451247, 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 
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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: 1012417-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR(A))

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação Indenizatória 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 13147506, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012584-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

MARIA AMELIA SARAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação Regressiva de Ressarcimento 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 13260411, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018990-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação Regressiva de Ressarcimento 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 1485768, 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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1014391-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CVL IMOVEIS LTDA - EPP (AUTOR(A))

MARCOS CEZAR VARELLA AGUILAR (AUTOR(A))

Ludmilla de Moura Bouret (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RAFAEL MONTEIRO (RÉU)

MARLON DE LATORRACA BARBOSA (RÉU)

KATIUSCIA AUXILIADORA FURRER MONTEIRO DE LATORRACA 

BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, 
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que a parte requerente vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

demonstrando o recolhimento das custas processuais. Não havendo outra 

pendência a ser analisada nos autos, defiro o pedido formulado no Id 

13420813, para emenda do pedido inicial. Em vista da especialidade do rito 

processual, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação. Nos 

termos das disposições contidas no artigo 62, inciso II da Lei 8.245/1991, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para purgar a mora ou contestar a ação 

no prazo legal, consignadas as advertências do artigo 344 e 250, II do 

Código de Processo Civil. Dê-se ciência a eventuais sublocatários, se 

houver. Arbitro os honorários advocatícios, para o caso de purgação da 

mora, em 10% do débito no dia do efetivo pagamento. Intime-se a parte 

requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005209-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIZ LISBOA DE ANICEZIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA FERNANDES AZEVEDO ANICEZIO (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Reintegração de Posse, que a parte requerente 

vem aos autos anexar documento de comprovação de renda para emenda 

do pedido inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Preenchidos os 

requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro o pedido formulado no Id 

5916800, para emenda da 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. Para cumprimento do 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: 1005964-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

IVOILSON GUIMARAES E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUERRA DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, onde a parte 

requerente vem aos autos juntar documentos para emenda do pedido 

inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Estando preenchidos os 

requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro o pedido formulado no Id 

6781499, para emenda da 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. Para cumprimento do 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: 1017607-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (REQUERENTE)

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido, vem aos autos 

juntar documentos, demonstrando sua condição econômica, deixando 

contudo, de cumprir na integra a determinação lançado no Id 8021509, por 

não atribuir a causa, o valor certo na forma disciplinada pelo art. 291 do 

CPC. Ante ao exposto, defiro apenas a juntada dos documentos lançados 

no Id 8040611, e indefiro o prosseguimento do feito. Fundamentado no que 

dispõe o art. 321, do CPC, pela segunda vez, intime-se a parte requerente, 

para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, atribuindo 

valor correto a causa, conforme determina o despacho lançado na 

movimentação nº 8021509, sob pena de indeferimento da inicial – art. 330, 

IV do CPC. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019155-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLENA COMERCIAL LTDA (AUTOR(A))

Júlio César de Oliveira (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO CORACAO DE JESUS EIRELI - ME (RÉU)

MARIA MELO DE CARVALHO ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, que a parte requerente vem aos 

autos 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 Id nº 14067847, 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 
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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: 1022433-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM (ADVOGADO(A))

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CAMILA ALVES BELLEZZIA (ADVOGADO(A))

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, que a parte requerente vem aos 

autos 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 Id nº 14357343, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021342-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEISE DE GOES AMARAL (ADVOGADO(A))

ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Dano material e Moral, que a 

parte requerente vem aos autos comprovar o recolhimento das custas 

processuais, requerendo o prosseguimento do feito. Preenchidos os 

requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, e não havendo outra pendência 

a ser sanada nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 14352923, 

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: 1001871-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários, onde a parte 

requerente vem aos autos emendar o pedido inicial, comprovando o 

recolhimento das custas processuais, para prosseguimento do feito. 

Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, defiro o pedido 

formulado no identificador – Id nº 14576356 e 14462464, para emenda do 

pedido inicial. Em cumprimento do 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: 1005943-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO CARLOS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO
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Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos Morais, onde 

a parte requerente vem aos autos comprovar o recolhimento das custas 

processuais, para o prosseguimento do feito. Preenchidos os requisitos 

exigidos no artigo 319, do CPC, e não havendo outra pendência a ser 

sanada nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 14569023, 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: 1021853-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

CALISMAR DE OLIVEIRA PINTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (RÉU)

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais, 

onde a parte requerente vem aos autos comprovar o recolhimento das 

custas processuais, para o prosseguimento do feito. Preenchidos os 

requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, e não havendo outra pendência 

a ser sanada nos autos, defiro o pedido formulado no Id nº 14267160, 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017511-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CASTRO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, que a parte requerente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, requerendo o 

prosseguimento do feito. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, 

do CPC, e não havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o 

pedido formulado no Id nº 13802264, 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: 1025711-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança, onde a parte requerente vem aos 

autos comprovar o recolhimento das custas processuais, para o 

prosseguimento do feito. Preenchidos os requisitos exigidos no artigo 319, 

do CPC, e não havendo outra pendência a ser sanada nos autos, defiro o 

pedido formulado no Id nº 44740700, 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 
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necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024891-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE BARBOSA DE BRITO (REQUERENTE)

JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO (REQUERENTE)

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Trata-se de Ação Indenizatória, redistribuída da 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancários, conforme decisão lançada no Id nº 

14669947. No caso, a parte requerente formula pedido de concessão do 

benefício da gratuidade, alegando não possuir condições financeiras para 

arcar com as despesas processuais. Estando o pedido instruído com os 

documentos necessário, incluindo o comprovante de renda, fundamentado 

no que dispõe o§ 3º do artigo 99 do CPC, concedo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se. 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 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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022403-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIURI DE CARVALHO MONTEIRO (AUTOR(A))

FABIANA SEVERINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

 

Certifico que, designo o dia 13/11/2018, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010921-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

ADRIANA ASTUTO PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DUNAX CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (RÉU)

JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A (RÉU)

CAROLINA ERY HANEDA FERRARINI (ADVOGADO(A))

LUIS FERNANDO GUERRERO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/11/2018, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022040-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

GUSTAVO EMANUEL PAIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILSON COSTA DE ARRUDA (REQUERIDO)

JOAO JOSE DE MATOS (REQUERIDO)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (REQUERIDO)

JOAQUIM SUCENA RASGA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 13/11/2018, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013544-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEDISOM TRAJANO DA SILVA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (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 comprovando sua condição econômica financeira, para 

emenda do pedido. Estando os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, 

preenchidos, defiro o pedido formulado no Id 13588188, para emenda da 

inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se provem 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: 1013718-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 
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Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos comprovando sua condição econômica financeira, para 

emenda do pedido. Estando os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, 

preenchidos, defiro o pedido formulado no Id 13618978, para emenda da 

inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se provem 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: 1017750-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. B. A. (AUTOR(A))

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMAI BARROS OAB - 535.721.061-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA 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 menor representada por sua 

genitora, vem aos autos anexar documentos comprovando sua condição 

econômica financeira, para emenda do pedido. Estando os requisitos 

exigidos no artigo 319, do CPC, preenchidos, defiro o pedido formulado no 

Id 13982777, para emenda da inicial. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, até que se provem 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: 1016269-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA FERREIRA (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 SINCOR e, até o momento, 

não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como posso obter 

mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série de canais 

de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, como o SAC 

0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em dúvidas, 

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 
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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 

13940256, 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: 1015154-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (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 comprovando sua condição econômica financeira, para 

emenda do pedido. Estando os requisitos exigidos no artigo 319, do CPC, 

preenchidos, defiro o pedido formulado no Id 13690994, para emenda da 

inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, até que se provem 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: 1024165-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CAMPOS JESUS (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):

MARIA APARECIDA MARTINS SAMPAIO

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório DPVAT, apesar de apresentada nos autos a contestação e a 

impugnação, nota-se que, a audiência conciliatória, não chegou a ser 

realizada, conforme relata a certidão lavrada no Id nº 14258220. Ante ao 

exposto, determino ao Gestor que agende eletronicamente no Sitio do 

TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), nova 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, intimem-se as 

partes, por seus patronos. Após a audiência, não havendo acordo entre 

as partes, voltem-me os autos para decisão saneadora. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029408-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVO FERREIRA DA CUNHA (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 Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. Tratando-se de 

Ação de Cobrança de indenização relacionada ao seguro DPVAT, 

indispensável à prova da recusa de pagamento pleiteado na via 

administrativa, para propositura de ação no Judiciário. Julgado em 

03/09/2014, pelo STF, o Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, no qual, 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 caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, a 

comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. Dessa forma, 

não havendo nos autos demonstração de requerimento pleiteado pela 

parte requerente, na via administrativa, inexiste razão para postular em 

Juízo o pagamento do seguro DPVAT. Ante ao exposto, não estando 

configurada a formação de conflito a ser solucionado pelo Judiciário, 

intime-se a parte requerente, via DJE, por seu patrono, para no prazo de 

15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia do 

requerimento administrativo, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único do CPC). Presumindo 

como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado na disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a 

parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011492-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

LEVINO OSORIO CORDEIRO (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, razão assiste ao requerente no pedido formulado na 

movimentação 1427223, posto que sua representação processual 

encontra-se regular no presente feito. O Código de Processo Civil 

estabelece em seu artigo 494, que o juiz, pode e deve corrigir de ofício 

inexatidões materiais constantes da sentença ou, analogicamente, em 

despachos ou decisões. Partindo desse princípio, retifico o despacho 

lançado no identificador nº 12963551, intime-se a parte requerente para 

no prazo de cinco dias, informar nos autos se ouve ou não o pagamento 

da indenização pela seguradora, para posterior prosseguimento ou 
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extinção do feito. Decorrido o prazo acima, voltem-me os autos. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022516-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ROBSON DE CARVALHO OLIVEIRA (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 comprovação de sua hipossuficiência, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando os requisitos exigidos no artigo 319, do 

CPC, preenchidos, defiro o pedido formulado no Id 14421521, para emenda 

da inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se provem 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: 1014740-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIO HENRIQUE LUCAS (REQUERENTE)

VINICIUS YULE PARDI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 14311162, 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: 1019136-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ELIZABETH ALVES PIRES (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 
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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 14199348. 

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: 1018593-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JEDAIR DE CAMPOS TEIXEIRA (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 14199678. 

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: 1019787-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILTON SOARES DE SOUSA JUNIOR (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, 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 
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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 14198853. 

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: 1019782-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ISAC SAVIANO TIMOTEO (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 
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DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa, razão pela qual indefiro o pedido formulado no Id 14199180. 

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

Intimação 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)

 

designo o dia 13/11/2018, às 09:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1033497-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NABI COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES - EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

JOSE ARLINDO DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

PJe nº1033497-86.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, A parte Autora no 

id.n.1513035 manifestou pela desistência do pedido de TUTELA 

ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE, sem, contudo, promover 

corretamente o aditamento da petição inicial, de modo a complementar sua 

argumentação e/ou indicar/confirmar o pedido de tutela final. Além disso, o 

processo encontra-se paralisado há mais de 30 (trinta) dias, por inércia da 

parte Autora em promover os atos que lhe são inerentes ao correto 

prosseguimento do feito. Desta feita, nos termos do artigo 485,§1º do CPC, 

INTIME-SE a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias suprir a falha 

existente nos autos, sob pena de extinção e arquivamento. Com a juntada 

da petição inicial, RETIFIQUE-SE a autuação do processo fazendo constar 

o procedimento correto da ação. Decorrido o prazo e não havendo 

manifestação, voltem conclusos para extinção. Intimem-se. Cumpra-se 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 28174 Nr: 2993-52.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN MARQUES VINHAL, ANTONIO ALBINO 

SCHELL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, NILTON LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:4.811/MT, 

TÂNIA BENEDITA CORREIA - OAB:12179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código – 28174

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes às fls. 

341/344, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

 Nos termos dos artigos 313, II, c/c 922 do CPC, DETERMINO a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da transação 

(24/10/2018).

Transcorrido o prazo inexistindo controversa entre as partes quanto à 

satisfação da obrigação posta sub judice, defiro a liberação do bem 

penhorado à fl. 301, conforme determinado na avença.

 Decorrido o prazo em caso de silêncio da parte Exequente com relação 

ao eventual descumprimento, reputar-se-á adimplido o débito extinto o feito 

nos termos do artigo 924, II do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 09 de Agosto de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1087753 Nr: 5084-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIRA FRANCISCA DE 

OLIVEIRA - OAB:12.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.64 MT/MS

 Certifico que, encaminho intimação do requerido para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 835432 Nr: 40599-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE BENEDITO DA SILVA GREGÓRIO, 

ELIZABETE GREGÓRIO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENIL TAQUES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA 

MORAIS - OAB:15747, SEBASTIÃO DA SILVA GREGÓRIO - 

OAB:1752/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 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.: 941137 Nr: 55222-56.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANCARLO DE MIRANDA, LISIANE KATHIA MARTELLI 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO 

JUNIOR, JUSCELINA FRANÇA NETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO MIRANDA - 

OAB:5023, VALDRIANGELO FONSECA - OAB:6.953/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT, Juliana Souza Ferreira - OAB:7417/MT

 Processo Cód.941137 (k)VISTOS EM SANEAMENTO.[...] DOU O FEITO 

POR SANEADO.ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no artigo 357 do CPC, 

delimito as questões controvertidas e os meios de produção da 

prova:I.DECRETO a revelia dos Réus THEMISTOCLES ARISTEU DE 

CARVALHO JUNIOR e JUSCELINA FRANÇA NETA, com a incidência de 

todos os efeitos previstos no artigo 344 do CPC.II.FIXO como pontos 

controvertidos: a existência do descumprimento contratual denunciado na 

exordial e a possibilidade de rescisão contratual com a incidência dos 

encargos pleiteados pela parte Autora.III.DELIMITO as questões de fato 

sobre as obrigações contratuais e efeitos moratórios entabuladas entre as 

partes, cujas provas encontram-se suficientemente produzidas nos autos, 
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porquanto a matéria repousa unicamente no direito. IV.Caso solicitados 

esclarecimentos ou ajustes na presente DECISÃO SANEADORA (§1º, 

art.357), voltem os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

V.Derradeiro, considerando a instrução da Ação de Conhecimento 

nº54029-06.2014.811.0041 – Cód.938991 (em apenso), preventa à esta 

demanda, APÓS o cumprimento da ordem proferida nos itens anteriores, 

com fundamento no artigo 58 do CPC, DECRETO A SUSPENSÃO dos atos 

processuais deste feito, propiciando a atividade jurisdicional simultânea 

sobre as duas ações (prolação da sentença). Transcorrido o prazo de 05 

(cinco) dias sem qualquer manifestação das partes (item III), CERTIFIQUE a 

estabilidade da presente DECISÃO, nos termos do §1º do artigo 357 do 

CPC, devendo os autos, neste caso, permanecerem na secretaria até o 

exaurimento das ordens proferidas.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de 

setembro de 2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1106957 Nr: 13366-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRIGIERI FILHO, JACQUELINE DA COSTA 

MARQUES FRIGIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORESTECA AGROFLORESTAL LTDA., 

SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:9906/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VISEU - 

OAB:117.417/SP

 Certifico que, encaminho intimação das partes para no prazo legal, 

manifestarem acerca das informações do perito do juízo nas fls. 637/638.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 938799 Nr: 54029-06.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEMISTOCLES ARISTEU DE CARVALHO JUNIOR, 

JUSCELINA FRANÇA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANCARLO DE MIRANDA, LISIANE KATHIA 

MARTELLI DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT, Juliana Souza Ferreira - OAB:7417/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE NEVES - 

OAB:10036

 Processo Cód.938799 (k)VISTOS EM SANEAMENTO.[...] DOU O FEITO 

POR SANEADO.ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no artigo 357 do CPC, 

delimito as questões controvertidas e os meios de produção da 

prova:I.FIXO como pontos controvertidos: [...] II.DELIMITO as questões de 

fato [...] III.DEFIRO o pedido de PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL 

AMBIENTAL [...] Caso solicitados esclarecimentos ou ajustes na presente 

DECISÃO SANEADORA (§1º, art.357), voltem os autos conclusos para as 

deliberações pertinentes. Transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem 

qualquer manifestação das partes, CERTIFIQUE a estabilidade da presente 

DECISÃO, nos termos do §1º do artigo 357 do CPC, devendo os autos, 

neste caso, permanecerem na secretaria até o exaurimento das ordens 

proferidas.Derradeiro, RETIFIQUE-SE o registro dos autos para constar o 

valor correto da causa, na forma da emenda de fls.157.Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 13 de setembro de 2018YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076681 Nr: 58381-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MI PALETERIA PICOLE MEXICANO COMERCIO 

INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Frederico Leoncio 

Gaiva Neto para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1098736 Nr: 10074-51.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA GARRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRO NUNES BUENO - 

OAB:10.833, RENATA KARLA BATISTA E SILVA - OAB:OAB/MT 8753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4.156/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Frederico Leoncio 

Gaiva Neto para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 337373 Nr: 8253-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BKN SERVIÇO DE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO EIRELE - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GOBETTI DE JESUS - 

OAB:309.272/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 Código n°. 337373

VISTOS,

A parte Autora foi apesar de intimada pessoalmente (fl.190), deixou 

transcorrer in albis o prazo para providenciar o recolhimento da guia 

pública de diligência do oficial de justiça (fls.182/186), para cumprimento 

do mandado, a fim promover a penhora deferida à fl. 181.

No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Custas pela parte Exequente, ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiaria da justiça gratuita (art. 12 Lei 1060/50.

 Preclusa a via recursal e observada as formalidades legais, arquive-se 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 746275 Nr: 43480-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RC VON SCHARTEN - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 Código - 746275

VISTOS,

As partes Exequentes às fls. 255 propugnaram pela desistência do 

cumprimento de sentença com relação aos honorários de sucumbência 

formulado às fls. 209/210.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 924, IV do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO.
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 Custas remanescentes ficarão ao encargo da parte Exequente, nos 

termos do artigo 85,§1°, c/c artigo 90 do CPC.

Preclusa a via recursal, observadas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 13986 Nr: 76-65.1993.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER POSTOS E SERVIÇOS LTDA, 

CLARICE FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT

 Processo Código n°. 13986.

VISTOS,

Consigno que a parte Exequente apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, às fls. 

445/446, sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte Exequente a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte Exequente e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de Setembro de 2.018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 326872 Nr: 145-72.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHELIPE PENA MACEDO, MARIO DE ALMEIDA 

PENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - 

OAB:11637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gustavo siqueira 

Lobato - OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 Processo Código n. 326872

VISTOS,

Consigno que a parte Exequente apesar de devidamente intimada, deixou 

transcorrer in albis o prazo para promover o andamento do feito, às fl. 

208/209, sob pena de extinção e ainda assim quedou-se inerte.

É sabido que a citação constitui um dos requisitos de validade para o 

aperfeiçoamento da relação processual, de modo que, carece a ação de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

Destarte, para evitar que este feito fique paralisado ao bel prazer do 

interessado, imperioso se faz extinguir o processo, com a finalidade de se 

obstar o rol negativo de processos pendentes no Judiciário.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, III do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte exequente a desentranhar os documentos 

de que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte Exequente e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98 do Código de 

Processo Civil).

Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 12 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 325653 Nr: 25655-24.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIR LEANDRO VIEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Robson Wesley 

Nascimento de Oliveira para, no prazo legal, proceder com a devolução 

dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 99145 Nr: 13739-66.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MONTEIRO DA SILVA, OLETE 

BENEDITO VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB:6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217-B/MT, MÁRIO APARECIDO LEITE C. PRATES - 

OAB:4.652/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:12487-A

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Manoel Victor 

Ferreira Cavalcanti Batista para, no prazo legal, proceder com a devolução 

dos autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 710447 Nr: 3403-85.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA AGASSI MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT, PAULA FERREIRA QUEIROZ - OAB:9337-B, WILSON 

MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, NELSON JOSÉ GASPARELO - OAB:2.693-B/MT

 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.: 78836 Nr: 10730-33.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM CLIMA COM. DE COMBUSTIVEIS E LUB. 

LTDA., CLAUDYSON MARTINS ALVES, DEISE DE FÁTIMA ALMEIDA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE VIANA 

COUTINHO - OAB:19.423/DF, ITALLO RICARDO PANATO PASSOS - 
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OAB:15766, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, PAULO 

BASTOS BARREIROS NEVES - OAB:156009, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE MARIE DE SOUZA - 

OAB:9439 - A/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Ludmila Almeida 

Pereira de Sena para, no prazo legal, proceder com a devolução dos 

autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 795283 Nr: 1615-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - 

OAB:14857, RAFAEL PAIVA MACHADO - OAB:OAB-MT 20.827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT, MARCOS ROBERTO DE LACERDA - OAB:269239/SP, 

ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Luis Gustavo Banzi 

Tonucci para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 124202 Nr: 11959-57.2003.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ MIGUEL COELHO, SILVÂNIA ALVES DE 

SOUZA COELHO, UDELMO RODRIGUES MARQUES, MÁRCIO JULIANO DA 

SILVA, AGOSTINHO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL

Processo Código nº 124202

VISTOS,

As partes Exequentes as fls. 755/765, apresentaram IMPUGNAÇÃO 

PARCIAL ao laudo do perito judicial de fls. 707/751, argumentando em 

síntese que o r. perito não teria apontado com clareza os critérios 

utilizados para apurar o valor do metro quadrado dos imóveis, como 

também não teriam sido considerados custos com o terreno, 

terraplanagem, drenagem e outros.

 Aduz que o preço do metro quadrado considerado não condiz com a 

realidade da região, que varia em torno de R$ 1.200,00 a R$ 1.400,00 

reais, muito mais do que os R$ 700,00 apontados no laudo.

Instado a manifestar, o r. perito prestou esclarecimentos às fls. 790/796.

A parte Exequente as fls. 797/801 manifestou pela discordância da 

avaliação dos imóveis, pugnando pela fixação de no mínimo R$ 1.200,00 

(hum mil e duzentos reais) o metro quadrado para indenização. Requereu 

ainda a intimação da parte Executada para que adote as providências 

necessárias a fim de viabilizar a mudança das famílias afetadas.

Por sua vez, a parte Executada as fls. 802, pugnou pela dilação do prazo 

para manifestação a respeito do laudo complementar apresentado, 

todavia, apesar de deferido o pedido (fl.803), quedou-se inerte.

Termo de audiência de tentativa de conciliação inexitosa as fls. 805.

DECIDO.

Da análise das razões declinadas pela parte Exequente quanto ao laudo 

pericial judicial, verifico que as justificativas apresentadas pelo perito 

quanto a metodologia aplicada para seu estudo foi adequada para as 

especificações e finalidades dos imóveis, sendo o comparativo de dados 

de mercado, através de pesquisas de oferta de outros localizados 

próximos à localização daqueles a serem avaliados.

 Além disso, observa-se dos apontamentos em resposta aos quesitos do 

ora Exequente, de nºs 2 e 3 (fl.791), que as irresignações estão fulcradas 

em pressupostos subjetivos e não técnicos.

Por outro lado, relevante salientar que não há qualquer evidência de erro, 

dolo ou dúvida fundada sobre os valores apontados para que fosse 

necessário repetir-se a avaliação ou justificar a destituição do r. perito.

Conclui-se, portanto, que o trabalho realizado pela perícia deve ser 

privilegiado, porquanto o perito judicial atuou sem comprometer o 

pressuposto de imparcialidade, desempenhando seu papel de confiança 

do juízo através de critérios objetivos e técnicos confiáveis para apurar o 

preço justo.

Outrossim, é faculdade do juiz entender necessária a realização de nova 

perícia, consoante orientação da Colenda Corte:

 "PROCESSUAL CIVIL - PROVA PERICIAL - SEGUNDA PERÍCIA -ARTIGO 

429 DO CPC. I - Tendo em vista os princípios da livre apreciação da prova 

e da não adstrição do juiz ao laudo pericial, estando devidamente 

fundamentada a decisão, fica o seu prudente arbítrio deferir a realização 

da segunda perícia. Sem que a parte interessada tenha impugnado 

oportunamente a qualificação do perito ou nomeado assistente técnico, 

não pode impor ao juiz a realização de nova perícia, apenas porque a 

primeira lhe foi desfavorável. (...). Recurso especial não conhecido." 

(REsp 217.847/PR, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 04.05.2004, DJ 17.05.2004 p. 212)

Destarte, inexistindo provas contundentes, capazes e suficientes para 

elidir o juízo de veracidade que reveste o laudo pericial e estando ele bem 

embasado tecnicamente com observância aos parâmetros objetivos e às 

normas técnicas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL JUDICIAL 

formulado pela parte Exequente.

Por derradeiro, entendo por bem acolher a ponderação do r. Perito tão 

somente no que tange ao acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre os 

valores calculados.

 Por consequência, HOMOLOGO a avaliação dos imóveis no valor de R$ 

90.335,00 (noventa mil, trezentos e trinta e cinco mil reais) para o 

Exequente JUAREZ MIGUEL COELHO, R$ 59.077,50 (cinquenta e nove mil, 

setenta e sete reais e cinquenta centavos) para a parte Exequente ANA 

MARIA DE CAMPOS XAVIER, R$ 70.376,00 (setenta mil, trezentos e 

setenta e seis reais), para a parte Exequente MARCIO JULIANO DA 

SILVA, R$ 56.182,50 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e 

cinquenta centavos) para a parte Exequente UDELMO RODRIGUES 

MARQUES, nos termos do laudo pericial de fls. 707/751, acrescido do 

percentual de 20% apontado pelo r. perito no laudo complementar de fls. 

796.

Os valores deverão ser acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da 

presente decisão homologatória, haja vista que não houve imissão prévia 

do Executado nos imóveis e correção monetária (INPC) a partir da 

elaboração do laudo pericial.

Ressalte-se, por fim, que se encontra pacificado, na jurisprudência, o 

entendimento acerca da forma de incidência dos juros compensatórios e 

moratórios nas desapropriações e servidões administrativas. Confiram-se 

os Enunciados nº 12 e 102, da Súmula do STJ:

Súmula 12: Em desapropriação, são cumuláveis os juros compensatórios e 

moratórios.

Súmula 102: A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, 

nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei.

Portanto, consigno que a incidência dos juros compensatórios (destinados 

a indenizar o expropriado pelo desapossamento do bem) somente passará 

a ser contabilizado após a desocupação dos imóveis pelos Exequentes e 

em caso de haver atraso no pagamento da indenização.

Desta feita, nos termos do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte Executada 

para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento voluntário da 

indenização, ficando consignado que não ocorrendo o pagamento 

voluntário no prazo supra referido, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios equivalente a 10% (dez por cento) cada, nos 

termos do §1º do artigo 523 do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se, e se necessário intime-se a parte 

Exequente para apresentar planilha atualizada do débito e voltem 

conclusos para prosseguimento da execução.

 FIXO aos Exequentes o prazo de 60 (SESSENTA) dias após o respectivo 

pagamento da indenização pela Executada para desocupação voluntária 

do imóvel.

Decorrido o prazo, EXPEÇA-SE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE o qual 

deverá ser cumprido por dois Oficiais de Justiça, ficando deferida a 

utilização de força policial e arrombamento, caso haja resistência, 

observando-se, todavia, a legalidade e utilização do apenas necessário 
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(sem excessos) para cumprir a ordem judicial, e, em caso de utilização, o 

Oficial de Justiça deverá justificar em sua certidão de forma minuciosa os 

motivos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10415 Nr: 10277-72.2000.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DONIZETE AGUILERA, LUPÉRCIO LOPES 

AQUILERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO LARA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251/MT, IVANOWA RAPOSO QUINTELA - OAB:5.379/MT, MARIA 

ANTONIA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366, PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARQUES DE ARAÚJO 

- OAB:OAB/MT 3.049

 Código n°. 10415

VISTOS,

A parte Autora foi intimada para promover o andamento no feito no prazo 

de 05 (cinco) dias, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo 

determinado.

No caso em comento, verifica-se que a inércia da parte autora está a 

impedir a regular tramitação do processo, obstando, portanto, que se 

alcance o encerramento da prestação jurisdicional de modo regular, pois o 

normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 485, VI do CPC, JULGO EXTINTO o 

presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Autorizo, desde logo, a parte autora a desentranhar os documentos de 

que necessitar, mediante recibo e cópia nos autos.

Custas pela parte Autora, ressalvando os casos de suspensão da 

exigibilidade se beneficiaria da justiça gratuita (art. 12 Lei 1060/50.

 Preclusa a via recursal e observada as formalidades legais, arquive-se 

observando as formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 13 de Setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 777316 Nr: 30671-80.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON RODRIGO DA CONCEIÇÃO BELTRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BARBOSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÂO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3.613-B/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Frederico Leoncio 

Gaiva Neto para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 9987 Nr: 10920-30.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE SOPHIA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TAPIAS TETTILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ESTEVES LIMA - 

OAB:7692

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca da carta precatória devolvida de fls. 295/301.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1082980 Nr: 2932-93.2016.811.0041

 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: JESSER PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 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.: 906194 Nr: 34388-32.2014.811.0041

 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: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS 

TRABALHADORES, RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA VANDONI CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ACERBI WENDEL - 

OAB:163.597/SP, LUIZ JOSÉ BUENO DE AGUIAR - OAB:48.353/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945

 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.: 25585 Nr: 12447-80.2001.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A BR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO UBERLÂNDIA LTDA, 

CLAUDYSON MARTINS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Ludmila Almeida 

Pereira de Sena para, no prazo legal, proceder com a devolução dos 

autos sob pena de busca e apreensão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1147283 Nr: 30547-58.2016.811.0041

 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: JULIANA MACHADO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DOS GUIMARAES INC. 

SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:5645-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Código – 1147283

VISTOS,

Tendo em vista o Ofício nº 79/2018 – CCMC oriundo do CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, 

datado de 12/09/2018, solicitando o encaminhamento do presente feito 

para realização de audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 11H00, SALA 01, devolvo os autos ao cartório 

para as devidas providências.

Ficam as partes desde já intimadas para comparecerem à sessão 

designada, a qual será realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE 
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SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, localizado no Prédio 

do Fórum Cível de Cuiabá, Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

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.: 1069801 Nr: 55305-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 329364 Nr: 1568-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE RODOVIÁRIO FRIGIER DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, efetuar o depósito da 

diligência para cumprimento do mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 817461 Nr: 23889-23.2013.811.0041

 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: EVERLIZE NERY SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MENDES MONTEIRO - 

OAB:11931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12909/O-MT, VANESSA DA SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, manifestarem acerca 

do retorno dos autos a 1ª instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 81368 Nr: 32899-67.2008.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNY GREIPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

informação de fls. 141.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913577 Nr: 39239-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Código – 913577

VISTOS,

Tendo em vista o Ofício nº 79/2018 – CCMC oriundo do CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, 

datado de 12/09/2018, solicitando o encaminhamento do presente feito 

para realização de audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 09H30, SALA 05, devolvo os autos ao cartório 

para as devidas providências.

Ficam as partes desde já intimadas para comparecerem à sessão 

designada, a qual será realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, localizado no Prédio 

do Fórum Cível de Cuiabá, Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

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.: 1100867 Nr: 10903-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZITA AMADA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Código – 1100867

VISTOS,

Tendo em vista o Ofício nº 79/2018 – CCMC oriundo do CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, 

datado de 12/09/2018, solicitando o encaminhamento do presente feito 

para realização de audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 10H00, SALA 02, devolvo os autos ao cartório 

para as devidas providências.

Ficam as partes desde já intimadas para comparecerem à sessão 

designada, a qual será realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, localizado no Prédio 

do Fórum Cível de Cuiabá, Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

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.: 788190 Nr: 42141-11.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDER DE OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:MT-5.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico que, encaminho intimação dos requerentes para, manifestarem 

acerca da impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 490/494.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1138460 Nr: 26780-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA FHABIANNE PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Código – 1138460

VISTOS,

Tendo em vista o Ofício nº 79/2018 – CCMC oriundo do CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, 

datado de 12/09/2018, solicitando o encaminhamento do presente feito 

para realização de audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 09H00, SALA 02, devolvo os autos ao cartório 

para as devidas providências.

Ficam as partes desde já intimadas para comparecerem à sessão 

designada, a qual será realizada no CEJUSC - CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA CAPITAL, localizado no Prédio 

do Fórum Cível de Cuiabá, Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

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.: 1072837 Nr: 56570-75.2015.811.0041

 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: JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094254 Nr: 8090-32.2016.811.0041

 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: FRANCISCO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094250 Nr: 8086-92.2016.811.0041

 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: ELIZEU ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1075017 Nr: 57519-02.2015.811.0041

 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: GETULIO DO AMARAL RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1072851 Nr: 56580-22.2015.811.0041

 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: JOAREZ TAVARES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 895037 Nr: 26518-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLYANA DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:16.917/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055/MG, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Certifico, nos termos do ofício 79/2018- CCMC, que, encaminho intimação 

das partes para realização de audiência de conciliação designada para o 

dia 10 de outubro de 2018, às 12:00, sala 5, no CEJUSC, situado no fórum 

da capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1019065 Nr: 31406-11.2015.811.0041

 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: KARLA PRYSCYLLA FARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, LEONARDO FIALHO PINTO - 

OAB:108.654 MG

 Certifico, nos termos do ofício 79/2018- CCMC, que, encaminho intimação 

das partes para realização de audiência de conciliação designada para o 

dia 10 de outubro de 2018, às 11:00, sala 3, no CEJUSC, situado no fórum 

da capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 39922 Nr: 12780-32.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ayr Guimarães de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX MARQUES DA SILVA, DORA MARIA 

KOHLHASE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI GUIMARAES DE JESUS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX MARQUES - OAB:713, 

GLÁUCIA KOHLHASE MARQUES - OAB:6468

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Felix Marques Da 

Silva para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 768530 Nr: 21429-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAGGIO & CIA LTDA - MULTIMETAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRUS CENTRAIS FRIGORIFICAS DO 

CENTRO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO 

- OAB:10339 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS GRIGGI PEDROSA 

- OAB:5.022/MT, LUIS GUILHERME LEAL CURVO - OAB:4948/MT

 Certifico que, encaminho intimação do advogado Dr. Dolor Ribeiro Botelho 

Neto para, no prazo legal, proceder com a devolução dos autos sob pena 

de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 784486 Nr: 38287-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, KATHIA 

DE FATIMA DOS SANTOS ASSUMPÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 039 S.A, BROOKFIELD 

CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB:16.377/MT, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:OAB/MT 9708-A

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar nos 

autos acerca do pagamento de fls. 717/718.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1145503 Nr: 29866-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca do cumprimento voluntário realizado pela parte requerida contida 

nas fls. 156/159.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1081380 Nr: 2241-79.2016.811.0041

 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: JOÃO BOSCO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:OAB/MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida 

TELEFÔNICA BRASIL S/A, pagar ao Requerente, JOÃO BOSCO DE 

ARRUDA, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (15/05/2015 – fls. 24) por se tratar de relação extracontratual 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ).Mantenho ainda a Tutela de Urgência deferida às fls. 

32/33, em todos os seus efeitos.CONDENO, por fim, a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

14 de setembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1040715 Nr: 41930-67.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAINARA MACHADO CAMBUÍ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida 

TIM CELULAR S/A, pagar para a Requerente, TAINARA MACHADO 

CAMBUÍ, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso (08/07/2012 – fl.33) por se tratar de relação extracontratual 

(Súmula 54 do STJ) e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento 

(Súmula 362 do STJ).Determino ainda, que a parte Requerida, exclua o 

nome do Requerente dos órgãos de restrição de crédito no prazo de (05) 

cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), se ainda não o fez.CONDENO, por fim, a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo 

Civil.Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

14 de setembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1123039 Nr: 20051-67.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVES DA SILVA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARYNE PAES DE BARROS, BR HOUSE 

INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. CUBITZA - 

OAB:OAB/MT 10742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA BORGES SOLER - 

OAB:17.850, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16240

 Certifico que, designo o dia 13/11/2018, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030317-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ PARANHOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LARISSA DOS SANTOS SILVA

 

PJE n. 1030317-28.2018.8.11.0041(LL) VISTOS, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado está litigando em desfavor da parte 

Requerida, nos termos do artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO 

para o exercício das funções jurisdicionais neste presente feito. 

Encaminhem-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1034570-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY KLAYCKSON PEREIRA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

GILBERTO MARTINS (REQUERENTE)

RICKSON ALEXANDRE PEREIRA DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

PJE N.1034570-93.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, Trata-se de LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada e 

sentenciada pelo juízo da Comarca de Rio Branco/AC, a qual 

expressamente dispôs: “B.8) considerando que apresente ação é coletiva, 

os valores determinados nos itens B1, B2, B3, B4,B5, B6 e B7 deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, que poderá ser proposta por cada 

interessado, no foro de seu domicílio.” (grifei) No caso, verifico que a 

parte Autora está domiciliada em VARZEA GRANDE/MT e o foro do 

domicílio do réu é a Comarca de Vitória/ES, consoante se verifica na 

petição inicial, razão pela qual, nada justifica a distribuição da presente 

ação em foro aleatório, ou seja, em comarca distinta daquelas. A questão 

foi decidida no julgamento de Recurso Repetitivo, no STJ no REsp n. 

1243887/PR, consoante se vê: DIREITO PROCESSUAL. RECURSO 

RE-PRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART.543-C, CPC). DIREITOS 

METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.  EXECUÇÃO/L IQUIDA Ç ÃO 

INDIVIDUAL.FOROCOMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS 

EFEITOS DASENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. 

IMPROPRIEDADE. RE-VISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS 

ASSOCIADOS. INVIABILIDA-DE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para 

efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de 

sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no 

foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da 

sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites 

objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para 

tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses meta 

individuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 

1.2.A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela 

Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados 

expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus 

efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do 

Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede 

de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa 

julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, 

caput, da Lei n. 9.494/97.2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori 

Albino Zavascki.3. Recurso especial parcialmente conhecido e não 

provido.(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,CORTE 

ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) ANTE O EXPOSTO, 

nos termos do artigo 516 do CPC, declino da competência para o foro de 

domicílio do Requerente, determinando a remessa dos autos à Comarca de 

VARZEA GRANDE/MT. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026900-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

VANDO WILSON LUCIANO CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1026900-04.2017.8.11.0041(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: 1032073-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MONTEIRO (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1032073-09.2017.8.11.0041(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 
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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: 1016758-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA

 

DECISÃO CONJUNTA (k) Ação de Conhecimento – PJe 

nº1016758-04.2018.8.11.0041 Autor: Eliude Ribeiro de Carvalho. 

Requerida: Aguas Cuiabá S.A. Distribuição: 15/06/2018. Ação de 

Conhecimento – PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 Autor: Eliude Ribeiro 

de Carvalho. Requerida: Aguas Cuiabá S.A. Distribuição: 12/09/2018. 

VISTOS, Cuidam-se de ações envolvendo a relação jurídica existente 

entre o consumidor ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO e a empresa 

concessionária de serviço público AGUAS CUIABÁ S.A, tendo como 

objeto o faturamento e a cobrança do serviço prestado na unidade 

residencial matriculada sob o nº15817-8, localizada na Rua Goiás, nº14, 

quadra 85, bairro CPA II, CEP 78.055-564 nesta Capital. Assinalo que, o 

consumidor Eliude Ribeiro de Carvalho, representado pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, vindicando o reconhecimento do direito 

processual prioritário previsto no artigo 1.048, inciso I do CPC, propôs as 

a ç õ e s  P J e  n º 1 0 1 6 7 5 8 - 0 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  e  P J e 

nº1029707-60.2018.8.11.0041, objetivando a revisão do faturamento 

mensal do consumo de água residencial do Autor no período respectivo de 

janeiro/2018 a maio/2018 e junho/2018 a agosto/2018, porquanto 

apresentam valores exorbitantes e destoantes com a média mensal do 

consumo real da unidade. Assim, objetivando a revisão do faturamento, o 

Requerente recorreu ao Poder Judiciário a fim de que fossem cessadas 

as cobranças reputadas abusivas, com pedido de tutela para que a 

Requerida restabelecesse os serviços na unidade do Autor. No que tange 

a ação PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041, proposta em 15/06/2018, foi 

concedida a tutela a fim de compelir a Requerida ao restabelecimento dos 

serviços prestados na unidade do Autor, suspensão das cobranças 

relativas ao período de janeiro/2018 a maio/2018, concessão do direito a 

inversão ao ônus da prova, determinação de pericia técnica no 

equipamento de recepção do serviço e posterior substituição do 

hidrômetro, com determinação do faturamento mensal da unidade ser 

realizado sobre a média incontroversa até o período denunciado 

(dezembro/2017) até a substituição do equipamento determinada, sendo 

designado o dia 08/10/2018 às 11h00 (Id.13865870) para a realização da 

audiência de conciliação. Ao fundamento desta decisão, importante 

registrar sobre o predito feito que, citada e intimada a parte Ré 

(Id.13803502), pleiteou o reconhecimento do instituto da conexão com a 

ação preventa em tramite no juízo da 5ª Vara Cível da Capital 

nº0047221-48.2015.8.11.0041 – Cód.1051600, formada pelas mesmas 

partes e mesma finalidade revisional do faturamento de outro período, bem 

como a fixação do ônus da produção da prova pericial ao Autor, nos 

termos do artigo 95 do CPC. E a parte Autora peticionou no Id.15284586 

acerca do descumprimento da tutela deferida, noticiando que desde o dia 

28/08/2018 a Requerida interrompeu a prestação do serviço na unidade 

sub judice, em razão dos débitos relativos aos meses de junho/2018 a 

agosto/2018 faturados pelo consumo real, em desacordo com a ordem 

judicial. De outro norte, a ação PJe nº1029707-60.2018.8.11.0041, 

proposta em 12/09/2018, objetiva a revisão do faturamento do período de 

junho/2018 a agosto/2018, com pedido de tutela para que a Ré 

reestabeleça a prestação do serviço na unidade, supostamente 

interrompido desde 28/08/2018. Essa demanda, foi inicialmente distribuída 

ao juízo da 11ª Vara Cível, que reconheceu de ofício a conexão com a 

demanda distr ibuída prevent ivamente neste ju ízo (PJe 

nº1016758-04.2018.8.11.0041), modificando a competência da ação com 

remeça para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes. 

Estando o feito em fase de admissibilidade da inicial. Vieram os autos 

conclusos para análise dos pedidos relatados. É o necessário. DECIDO. 

De proêmio, ao Juiz presidente processual, e portanto, sujeito do 

processo, incumbe o dever de cooperar para entrega de provimento 

jurisdicional satisfativo, justo e efetivo, assegurando às partes paridade 

de tratamento e aplicando o ordenamento jurídico que atenda aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, respeitando o tempo razoável e 

célere de tramitação da ação. Com efeito, é recomendado e 

expressamente autorizado, que o Magistrado, observando os limites legais 

e éticos da atividade, diligencie de ofício em busca de elementos capazes 

de nortear a segurança jurídica da decisão, inclusive confirmar a 

verossimilhança das declarações das partes. Para tanto dispõe de 

ferramentas eletrônicas como as consultas processuais via sistemas 

integralizados, a exemplo as plataformas do Apolo e do PJe. Assim, em 

consulta ao sistema Apolo e PJe, observo que o litigio processual entre as 

partes esta se desenvolvendo desde o ano de 2015, iniciada com a ação 

de conhecimento em tramite na 5ª Vara Cível da Capital 

nº0047221-48.2015.8.11.0041 – Cód.1051600 (autos físicos – juízo 

prevento), proposta em 07/10/2015; em seguida, foi proposta da ação de 

conhecimento PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041, em 15/06/2018; por fim, 

em 12/08/2018 ocorreu a propositura da ação de conhecimento PJe 

nº1029707-60.2018.8.11.0041; todas formadas pelo consumidor Eliude 

Ribeiro de Carvalho no polo ativo e a concessionária de serviço público 

Aguas Cuiabá S.A. no polo passivo. Esclareço que, a despeito de constar 

na ação preventa o nome da “CAB – CONCESSIONARIA DE SERIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO” no polo passivo, verifiquei pelo sistema 

Apolo que o CNPJ cadastrado é o mesmo registrado nas ações em tramite 

neste juízo, nº14.995.581/0001-53, o que, aliado à petição do Id.13803502 

dos autos PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041, confirma a identidade de 

partes entre as demandas citadas. Assinalo também que, além da 

identidade de partes, é possível constatar que a causa de pedir das ações 

é idêntica (revisional de débito, com reparação de danos), tendo sido a 

primeira demanda recebida no juízo da 5ª Vara Cível desta comarca. A par 

dessas considerações, é indene o reconhecimento da causa de 

modificação de competência para processar e julgar as ações em tramite 

neste juízo, nos termos do artigo 55 do CPC, impondo-se a remessa dos 

autos eletrônicos PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 e PJe 

nº1029707-60.2018.8.11.0041, para julgamento simultâneo naquele juízo 

prevento, inclusive no que afeta ao juízo de admissibilidade da ação PJe 

nº1029707-60.2018.8.11.0041. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [...] § 1o 

Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Contudo, insta grafar 

que, nos autos da ação PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 existe a noticia 

de que a Requerida descumpriu a ordem judicial proferida, e interrompeu o 

serviço prestado na unidade consumidora do Autor desde 28/08/2018. 

Com efeito, a despeito da aparente conduta processual inadequada do 

Autor, na distribuição do mesmo pleito de urgência vindicado nos autos 

PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 (Id.15284586), como ação autônoma 

(PJe nº1029707-60.2018.8.11.0041), em homenagem aos princípios 

processuais precitados no introito desta demanda, reputo temerário 

declinar da competência ao juízo prevento sem analisar o pedido de 

urgência relativo ao descumprimento da ordem proferida por este juízo, 

principalmente com a plena ciência de que, a divergência de plataformas 

de tramitação processual, implicará em correção da distribuição das ações 
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eletrônicas dependentes do processo físico pendente, o que obviamente 

acarretará na demora para a entrega jurisdicional. Destarte, considerando 

a essencialidade do serviço prestado pela Requerida e a noticia de que a 

ordem judicial esta sendo descumprida, atendendo ao Princípio da 

Inafastabilidade Jurisdicional (artigo 5º, inciso XXXV da CF), Princípio da 

Cooperação Processual (artigo 6º do CPC), sobretudo a urgência da 

medida que envolve o pleito, amparado pelo Poder de Cautela, passo a 

análise do pedido de descumprimento da ordem judicial proferida nos 

autos do PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 formulado no Id.15284586. 

Poder de cautela. Judiciário. Além de resultar da cláusula de acesso para 

evitar lesão a direito – parte final do inciso XXXV do art. 5º da CF –, o 

poder de cautela, mediante o implemento de liminar, é ínsito ao Judiciário. 

[ADPF 172 MC-REF, rel. min. Marco Aurélio, j. 10-6-2009, P, DJE de 

21-8-2009.] O juízo incompetente pode, salvante os casos de erro 

grosseiro e manifesta má-fé, em hipóteses de urgência e desde que haja 

dúvida razoável a respeito do órgão que deve processar a causa, 

determinar o relaxamento de prisão ilegal, remetendo o caso, em seguida, 

ao juiz natural, configurando hipótese de translatio iudicii inferida do art. 

5º, LXV, da Carta Magna, o qual não exige a competência da autoridade 

judiciária responsável pelo relaxamento, sendo certo que a complexidade 

dos critérios de divisão da competência jurisdicional não podem 

obstaculizar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB).[ADI 4.414, rel. 

min. Luiz Fux, j. 31-5-2012, P, DJE de 17-6-2013.] Saliento que, embora o 

pedido não tenha sido instruído com prova inequívoca da interrupção do 

serviço, pelos fundamentos introdutórios desta demanda, em consulta 

p ú b l i c a  a o  s i s t e m a  d a  R e q u e r i d a 

(http://www.iguasa.com.br/aguas-cuiaba/, link “Faturas em Aberto”, 

http://www.iguasa.com.br/servicos/cuiaba/faturaspendentes, matricula 

15817 e CPF 10833684191, às 13h49 do dia 14/09/2018), verifiquei que a 

Ré, ciente da obrigação determinada no Id.13851222 (Id.13903569), vem 

promovendo o faturamento mensal do consumo do Autor pela leitura real, 

registrando o “consumo residencial” total dos meses de julho/2018 

(R$5.824,57) e agosto/2018 (R$6.217,89) no astronômico valor de 

R$12.042,46 (doze mil e quarenta e dois reais com quarenta e seis 

centavos), em total desacordo com a ordem recebida, in verbis: [...] ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulada na inicial, para DETERMINAR que a 

Requerida CAB CUIABÁ S/A, RESTABELEÇA NO PRAZO DE 24H (VINTE E 

QUATRO HORAS) O FORNECIMENTO DE ÁGUA na residência da parte 

Autora (matricula sob nº.15817-8, instalada no imóvel localizado na Rua 

Goias, nº14, quadra 85, bairro CPA II em Cuiabá/MT, CEP 78.055-564) e 

abstenha de realizar qualquer cobrança e ato suspensivo relativo as 

faturas dos meses 01/2018 e 05/2018, até ulterior deliberação judicial, sob 

pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) POR HORA de 

descumprimento, sem prejuízo de posterior majoração. [...] CITE-SE 

IMEDIATAMENTE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar seus quesitos e querendo indicar 

assistente técnico, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 

335, do Código de Processo Civil, sobretudo que, doravante o faturamento 

mensal dos serviços fornecidos na unidade da Autora devera se dar 

através do consumo médio extraído do período anterior ao reclamado 

nesta ação, até que seja realizada a substituição do equipamento de 

medição da residência do Autor, devendo a Requerida oportunizar ao 

Requerente o pagamento individualizado do parcelamento de débitos 

entabulado entre as partes, incluindo o período em que os valores foram 

embutidos nas faturas sub judice (01/2018 a 05/2018). [...] (sic 

Id.13851222 pág.3 e 4) Desta sorte, é indene a contumácia da Ré, 

desumanamente abusiva, que reclama um provimento mais enérgico do 

Poder Judiciário, a fim de que obedeça com rigor e integralmente a ordem 

judicial recebida, sob pena de responsabilidade nos ditames da lei. Ante o 

exposto, RECONHEÇO O DESCUMPRIMENTO DA TUTELA de urgência 

deferida no Id.13851222 nos autos PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 pela 

Requerida AGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE ÁGUA E ESGOTO, e DETERMINO: I. Nos termos do artigo 380 da CNGC, 

INTIME-SE a parte Requerida determinando o cumprimento integral da 

decisão liminar, no prazo de 6h(seis horas), no sentido de REESTABELER 

O FORNECIMENTO DE ÁGUA na residência da parte Autora (matricula sob 

nº.15817-8, instalada no imóvel localizado na Rua Goias, nº14, quadra 85, 

bairro CPA II em Cuiabá/MT, CEP 78.055-564), se ABSTENDO DE NOVAS 

INTERRUPÇÕES ENQUANTO NÃO HOUVER A CONFIRMAÇÃO OU 

RETIFICAÇÃO DAS ORDENS PROFERIDAS POR ESTE JUIZO no titular 

prevento, sob pena das “sanções civis (v.g. multa prevista nos artigo 77, 

IV, §1º e seguintes do CPC, improbidade administrativa – art. 11, inc. II, da 

Lei 8.429/92), penais (caracterização de crime de desobediência – art. 

330, do Código Penal) e administrativas, COMPROVANDO nos autos no 

prazo de 03 (três) dias o integral cumprimento da ordem. Fica desde já 

majorada a multa para o caso de descumprimento da presente decisão, no 

importe de R$1.000,00 (um mil reais) POR HORA, nos termos do §2º do 

artigo 77 do CPC, além da adoção de outras medidas necessárias, 

conforme estatuído no art. 536 e 537, do CPC. Havendo notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraia-se cópia a partir da decisão 

em questão e dos documentos previsto no artigo 381 da CNGC, e 

encaminhe-a ao Ministério Público para adoção das providências legais 

pertinentes, no que tange à responsabilização criminal e administrativa da 

autoridade descumpridora. II. Cumpridas as determinações acima, com 

fundamento no artigo 55, §1º e artigo 59, ambos do CPC, RECONHEÇO A 

CONEXÃO dos PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 e PJe 

nº1029707-60.2018.8.11.0041 com a Ação de Conhecimento 

nº0047221-48.2015.8.11.0041 – Cód.1051600, proposta 07/10/2015, por 

consequência , associados os feitos, DETERMINO a remessa dos autos ao 

juízo prevento da 5ª Vara Cível desta comarca, devendo os atos 

processuais já praticados por este juízo permanecer conservados até 

ulterior deliberação do juízo competente (artigo 64, §4º do CPC), com as 

nossas homenagens. Fica desde AUTORIZADO o cumprimento desta 

ordem por Oficial de Justiça Plantonista, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029707-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA

 

DECISÃO CONJUNTA (k) Ação de Conhecimento – PJe 

nº1016758-04.2018.8.11.0041 Autor: Eliude Ribeiro de Carvalho. 

Requerida: Aguas Cuiabá S.A. Distribuição: 15/06/2018. Ação de 

Conhecimento – PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 Autor: Eliude Ribeiro 

de Carvalho. Requerida: Aguas Cuiabá S.A. Distribuição: 12/09/2018. 

VISTOS, Cuidam-se de ações envolvendo a relação jurídica existente 

entre o consumidor ELIUDE RIBEIRO DE CARVALHO e a empresa 

concessionária de serviço público AGUAS CUIABÁ S.A, tendo como 

objeto o faturamento e a cobrança do serviço prestado na unidade 

residencial matriculada sob o nº15817-8, localizada na Rua Goiás, nº14, 

quadra 85, bairro CPA II, CEP 78.055-564 nesta Capital. Assinalo que, o 

consumidor Eliude Ribeiro de Carvalho, representado pela Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, vindicando o reconhecimento do direito 

processual prioritário previsto no artigo 1.048, inciso I do CPC, propôs as 

a ç õ e s  P J e  n º 1 0 1 6 7 5 8 - 0 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  e  P J e 

nº1029707-60.2018.8.11.0041, objetivando a revisão do faturamento 

mensal do consumo de água residencial do Autor no período respectivo de 

janeiro/2018 a maio/2018 e junho/2018 a agosto/2018, porquanto 

apresentam valores exorbitantes e destoantes com a média mensal do 

consumo real da unidade. Assim, objetivando a revisão do faturamento, o 

Requerente recorreu ao Poder Judiciário a fim de que fossem cessadas 

as cobranças reputadas abusivas, com pedido de tutela para que a 

Requerida restabelecesse os serviços na unidade do Autor. No que tange 

a ação PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041, proposta em 15/06/2018, foi 

concedida a tutela a fim de compelir a Requerida ao restabelecimento dos 

serviços prestados na unidade do Autor, suspensão das cobranças 

relativas ao período de janeiro/2018 a maio/2018, concessão do direito a 

inversão ao ônus da prova, determinação de pericia técnica no 

equipamento de recepção do serviço e posterior substituição do 

hidrômetro, com determinação do faturamento mensal da unidade ser 

realizado sobre a média incontroversa até o período denunciado 

(dezembro/2017) até a substituição do equipamento determinada, sendo 

designado o dia 08/10/2018 às 11h00 (Id.13865870) para a realização da 

audiência de conciliação. Ao fundamento desta decisão, importante 

registrar sobre o predito feito que, citada e intimada a parte Ré 

(Id.13803502), pleiteou o reconhecimento do instituto da conexão com a 

ação preventa em tramite no juízo da 5ª Vara Cível da Capital 

nº0047221-48.2015.8.11.0041 – Cód.1051600, formada pelas mesmas 

partes e mesma finalidade revisional do faturamento de outro período, bem 
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como a fixação do ônus da produção da prova pericial ao Autor, nos 

termos do artigo 95 do CPC. E a parte Autora peticionou no Id.15284586 

acerca do descumprimento da tutela deferida, noticiando que desde o dia 

28/08/2018 a Requerida interrompeu a prestação do serviço na unidade 

sub judice, em razão dos débitos relativos aos meses de junho/2018 a 

agosto/2018 faturados pelo consumo real, em desacordo com a ordem 

judicial. De outro norte, a ação PJe nº1029707-60.2018.8.11.0041, 

proposta em 12/09/2018, objetiva a revisão do faturamento do período de 

junho/2018 a agosto/2018, com pedido de tutela para que a Ré 

reestabeleça a prestação do serviço na unidade, supostamente 

interrompido desde 28/08/2018. Essa demanda, foi inicialmente distribuída 

ao juízo da 11ª Vara Cível, que reconheceu de ofício a conexão com a 

demanda distr ibuída prevent ivamente neste ju ízo (PJe 

nº1016758-04.2018.8.11.0041), modificando a competência da ação com 

remeça para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes. 

Estando o feito em fase de admissibilidade da inicial. Vieram os autos 

conclusos para análise dos pedidos relatados. É o necessário. DECIDO. 

De proêmio, ao Juiz presidente processual, e portanto, sujeito do 

processo, incumbe o dever de cooperar para entrega de provimento 

jurisdicional satisfativo, justo e efetivo, assegurando às partes paridade 

de tratamento e aplicando o ordenamento jurídico que atenda aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, respeitando o tempo razoável e 

célere de tramitação da ação. Com efeito, é recomendado e 

expressamente autorizado, que o Magistrado, observando os limites legais 

e éticos da atividade, diligencie de ofício em busca de elementos capazes 

de nortear a segurança jurídica da decisão, inclusive confirmar a 

verossimilhança das declarações das partes. Para tanto dispõe de 

ferramentas eletrônicas como as consultas processuais via sistemas 

integralizados, a exemplo as plataformas do Apolo e do PJe. Assim, em 

consulta ao sistema Apolo e PJe, observo que o litigio processual entre as 

partes esta se desenvolvendo desde o ano de 2015, iniciada com a ação 

de conhecimento em tramite na 5ª Vara Cível da Capital 

nº0047221-48.2015.8.11.0041 – Cód.1051600 (autos físicos – juízo 

prevento), proposta em 07/10/2015; em seguida, foi proposta da ação de 

conhecimento PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041, em 15/06/2018; por fim, 

em 12/08/2018 ocorreu a propositura da ação de conhecimento PJe 

nº1029707-60.2018.8.11.0041; todas formadas pelo consumidor Eliude 

Ribeiro de Carvalho no polo ativo e a concessionária de serviço público 

Aguas Cuiabá S.A. no polo passivo. Esclareço que, a despeito de constar 

na ação preventa o nome da “CAB – CONCESSIONARIA DE SERIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO” no polo passivo, verifiquei pelo sistema 

Apolo que o CNPJ cadastrado é o mesmo registrado nas ações em tramite 

neste juízo, nº14.995.581/0001-53, o que, aliado à petição do Id.13803502 

dos autos PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041, confirma a identidade de 

partes entre as demandas citadas. Assinalo também que, além da 

identidade de partes, é possível constatar que a causa de pedir das ações 

é idêntica (revisional de débito, com reparação de danos), tendo sido a 

primeira demanda recebida no juízo da 5ª Vara Cível desta comarca. A par 

dessas considerações, é indene o reconhecimento da causa de 

modificação de competência para processar e julgar as ações em tramite 

neste juízo, nos termos do artigo 55 do CPC, impondo-se a remessa dos 

autos eletrônicos PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 e PJe 

nº1029707-60.2018.8.11.0041, para julgamento simultâneo naquele juízo 

prevento, inclusive no que afeta ao juízo de admissibilidade da ação PJe 

nº1029707-60.2018.8.11.0041. Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. [...] § 1o 

Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. Art. 59. O registro ou a 

distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Contudo, insta grafar 

que, nos autos da ação PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 existe a noticia 

de que a Requerida descumpriu a ordem judicial proferida, e interrompeu o 

serviço prestado na unidade consumidora do Autor desde 28/08/2018. 

Com efeito, a despeito da aparente conduta processual inadequada do 

Autor, na distribuição do mesmo pleito de urgência vindicado nos autos 

PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 (Id.15284586), como ação autônoma 

(PJe nº1029707-60.2018.8.11.0041), em homenagem aos princípios 

processuais precitados no introito desta demanda, reputo temerário 

declinar da competência ao juízo prevento sem analisar o pedido de 

urgência relativo ao descumprimento da ordem proferida por este juízo, 

principalmente com a plena ciência de que, a divergência de plataformas 

de tramitação processual, implicará em correção da distribuição das ações 

eletrônicas dependentes do processo físico pendente, o que obviamente 

acarretará na demora para a entrega jurisdicional. Destarte, considerando 

a essencialidade do serviço prestado pela Requerida e a noticia de que a 

ordem judicial esta sendo descumprida, atendendo ao Princípio da 

Inafastabilidade Jurisdicional (artigo 5º, inciso XXXV da CF), Princípio da 

Cooperação Processual (artigo 6º do CPC), sobretudo a urgência da 

medida que envolve o pleito, amparado pelo Poder de Cautela, passo a 

análise do pedido de descumprimento da ordem judicial proferida nos 

autos do PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 formulado no Id.15284586. 

Poder de cautela. Judiciário. Além de resultar da cláusula de acesso para 

evitar lesão a direito – parte final do inciso XXXV do art. 5º da CF –, o 

poder de cautela, mediante o implemento de liminar, é ínsito ao Judiciário. 

[ADPF 172 MC-REF, rel. min. Marco Aurélio, j. 10-6-2009, P, DJE de 

21-8-2009.] O juízo incompetente pode, salvante os casos de erro 

grosseiro e manifesta má-fé, em hipóteses de urgência e desde que haja 

dúvida razoável a respeito do órgão que deve processar a causa, 

determinar o relaxamento de prisão ilegal, remetendo o caso, em seguida, 

ao juiz natural, configurando hipótese de translatio iudicii inferida do art. 

5º, LXV, da Carta Magna, o qual não exige a competência da autoridade 

judiciária responsável pelo relaxamento, sendo certo que a complexidade 

dos critérios de divisão da competência jurisdicional não podem 

obstaculizar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB).[ADI 4.414, rel. 

min. Luiz Fux, j. 31-5-2012, P, DJE de 17-6-2013.] Saliento que, embora o 

pedido não tenha sido instruído com prova inequívoca da interrupção do 

serviço, pelos fundamentos introdutórios desta demanda, em consulta 

p ú b l i c a  a o  s i s t e m a  d a  R e q u e r i d a 

(http://www.iguasa.com.br/aguas-cuiaba/, link “Faturas em Aberto”, 

http://www.iguasa.com.br/servicos/cuiaba/faturaspendentes, matricula 

15817 e CPF 10833684191, às 13h49 do dia 14/09/2018), verifiquei que a 

Ré, ciente da obrigação determinada no Id.13851222 (Id.13903569), vem 

promovendo o faturamento mensal do consumo do Autor pela leitura real, 

registrando o “consumo residencial” total dos meses de julho/2018 

(R$5.824,57) e agosto/2018 (R$6.217,89) no astronômico valor de 

R$12.042,46 (doze mil e quarenta e dois reais com quarenta e seis 

centavos), em total desacordo com a ordem recebida, in verbis: [...] ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA formulada na inicial, para DETERMINAR que a 

Requerida CAB CUIABÁ S/A, RESTABELEÇA NO PRAZO DE 24H (VINTE E 

QUATRO HORAS) O FORNECIMENTO DE ÁGUA na residência da parte 

Autora (matricula sob nº.15817-8, instalada no imóvel localizado na Rua 

Goias, nº14, quadra 85, bairro CPA II em Cuiabá/MT, CEP 78.055-564) e 

abstenha de realizar qualquer cobrança e ato suspensivo relativo as 

faturas dos meses 01/2018 e 05/2018, até ulterior deliberação judicial, sob 

pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) POR HORA de 

descumprimento, sem prejuízo de posterior majoração. [...] CITE-SE 

IMEDIATAMENTE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar seus quesitos e querendo indicar 

assistente técnico, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 

335, do Código de Processo Civil, sobretudo que, doravante o faturamento 

mensal dos serviços fornecidos na unidade da Autora devera se dar 

através do consumo médio extraído do período anterior ao reclamado 

nesta ação, até que seja realizada a substituição do equipamento de 

medição da residência do Autor, devendo a Requerida oportunizar ao 

Requerente o pagamento individualizado do parcelamento de débitos 

entabulado entre as partes, incluindo o período em que os valores foram 

embutidos nas faturas sub judice (01/2018 a 05/2018). [...] (sic 

Id.13851222 pág.3 e 4) Desta sorte, é indene a contumácia da Ré, 

desumanamente abusiva, que reclama um provimento mais enérgico do 

Poder Judiciário, a fim de que obedeça com rigor e integralmente a ordem 

judicial recebida, sob pena de responsabilidade nos ditames da lei. Ante o 

exposto, RECONHEÇO O DESCUMPRIMENTO DA TUTELA de urgência 

deferida no Id.13851222 nos autos PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 pela 

Requerida AGUAS CUIABÁ – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

DE ÁGUA E ESGOTO, e DETERMINO: I. Nos termos do artigo 380 da CNGC, 

INTIME-SE a parte Requerida determinando o cumprimento integral da 

decisão liminar, no prazo de 6h(seis horas), no sentido de REESTABELER 

O FORNECIMENTO DE ÁGUA na residência da parte Autora (matricula sob 

nº.15817-8, instalada no imóvel localizado na Rua Goias, nº14, quadra 85, 

bairro CPA II em Cuiabá/MT, CEP 78.055-564), se ABSTENDO DE NOVAS 

INTERRUPÇÕES ENQUANTO NÃO HOUVER A CONFIRMAÇÃO OU 

RETIFICAÇÃO DAS ORDENS PROFERIDAS POR ESTE JUIZO no titular 

prevento, sob pena das “sanções civis (v.g. multa prevista nos artigo 77, 

IV, §1º e seguintes do CPC, improbidade administrativa – art. 11, inc. II, da 
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Lei 8.429/92), penais (caracterização de crime de desobediência – art. 

330, do Código Penal) e administrativas, COMPROVANDO nos autos no 

prazo de 03 (três) dias o integral cumprimento da ordem. Fica desde já 

majorada a multa para o caso de descumprimento da presente decisão, no 

importe de R$1.000,00 (um mil reais) POR HORA, nos termos do §2º do 

artigo 77 do CPC, além da adoção de outras medidas necessárias, 

conforme estatuído no art. 536 e 537, do CPC. Havendo notícia de 

descumprimento desta ordem judicial, extraia-se cópia a partir da decisão 

em questão e dos documentos previsto no artigo 381 da CNGC, e 

encaminhe-a ao Ministério Público para adoção das providências legais 

pertinentes, no que tange à responsabilização criminal e administrativa da 

autoridade descumpridora. II. Cumpridas as determinações acima, com 

fundamento no artigo 55, §1º e artigo 59, ambos do CPC, RECONHEÇO A 

CONEXÃO dos PJe nº1016758-04.2018.8.11.0041 e PJe 

nº1029707-60.2018.8.11.0041 com a Ação de Conhecimento 

nº0047221-48.2015.8.11.0041 – Cód.1051600, proposta 07/10/2015, por 

consequência , associados os feitos, DETERMINO a remessa dos autos ao 

juízo prevento da 5ª Vara Cível desta comarca, devendo os atos 

processuais já praticados por este juízo permanecer conservados até 

ulterior deliberação do juízo competente (artigo 64, §4º do CPC), com as 

nossas homenagens. Fica desde AUTORIZADO o cumprimento desta 

ordem por Oficial de Justiça Plantonista, SERVINDO A PRESENTE COMO 

MANDADO. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030447-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YURI SILVA DIAS (ADVOGADO(A))

CARLA DAIANE SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REQUERIDO)

SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA

 

PJe nº1030447-18.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Cuida-se de CARTA 

PRECATÓRIA deprecada pelo JUÍZO DA COMARCA DE COMODORO/MT 

para cumprimento de ordem proferida em desfavor do SECRETÁRIO DE 

ESTADO DE EDUCAÇÃO e SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, cuja 

competência para comprimento do ato está internamente normatizada à 

Vara Especializada da Fazenda Pública deste deprecado, vejamos: CPC 

Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a 

competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em 

legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no 

que couber, pelas constituições dos Estados. Resolução nº11/2017/TP 

Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante 

distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas Esp. da 

Fazenda Pública. Consigno que, em se tratando de Carta Precatória, a 

ordem processual é clara no sentido de que, deve ser devolvida a 

deprecata que não identificar o juízo competente para cumprimento do ato, 

podendo o deprecado remeter a missiva à esse juízo quando se tratar de 

incompetência em razão da matéria. CPC Art. 260. São requisitos das 

cartas de ordem, precatória e rogatória: I - a indicação dos juízes de 

origem e de cumprimento do ato; [...] Art. 267. O juiz recusará cumprimento 

a carta precatória ou arbitral, devolvendo-a com decisão motivada quando: 

I - a carta não estiver revestida dos requisitos legais; II - faltar ao juiz 

competência em razão da matéria ou da hierarquia; III - o juiz tiver dúvida 

acerca de sua autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência 

em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a 

ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. 

Sobre o tema, a doutrina majoritária se posiciona da seguinte forma: 

Também não pode cumprir a carta precatória o juiz incompetente para a 

prática do ato em razão da matéria ou da hierarquia. P. ex., nas comarcas 

que possuem juízos especializados em falência, não pode a carta 

precatória versando sobre o tema ser direcionada para qualquer vara 

cível. Porém, neste caso, o juiz deprecado está autorizado a remeter a 

carta diretamente ao juízo competente. (NERY JUNIOR, Nelson e outros. 

Comentário ao Código de Processo Civil. – São Paulo: Editra Revista dos 

Tribunais, 2015. Pág.806) (grifei) No caso dos autos, a incompetência que 

se revela em razão da matéria fixada pela norma de organização judiciária 

desta comarca, impondo-se o reconhecimento da incompetência deste 

juízo com o declínio para a vara especializada competente. DETERMINO a 

redistribuição dos autos ao Juízo Competente (Vara Especializada da 

Fazenda Pública). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030317-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PARANHOS RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUIZ PARANHOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. Luiz Paranhos da Silva ajuizou a presente Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela em face de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico, ambos qualificados nos autos. Narra a 

inicial que o Requerente é portador da doença de Parkinson, o qual afeta 

seu sistema nervoso, bem como seus movimentos, causando tremores, 

bem como, que é cliente da Ré desde 01/09/2008. Explica que em 

16/07/2016 se submeteu a procedimento cirúrgico onde foi instalado em 

seu corpo um aparelho denominado DBS e que referido procedimento 

custa em média cerca de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), 

todavia, foi custeado integralmente pela Requerida. Expõe que seus 

médicos afirmaram que o gerador de pulso do aparelho implantado poderia 

ser descarregado em um tempo médio de 05 anos, contudo, diz que o 

mesmo descarregou em 02/09/2018, antes do previsto, por consequência, 

novamente foi acometido novamente com os sintomas da doença de 

Parkinson, os quais não existiam com a implantação do supracitado 

aparelho. Afirma que em razão da inoperância do aparelho os sintomas da 

doença voltaram de forma mais forte, deixando-o restrito ao leito, 

impossibilitando de realizar suas necessidades básicas, inclusive, 

correndo o risco de ocorrer uma Trombose Venosa Profunda - TVP. 

Argumenta que em 06/09/2018 seu médico solicitou junto a Ré o custeio do 

procedimento cirúrgico e do novo aparelho outrora instalado e 

descarregado, todavia, afirma que a Requerida solicitou um prazo de 21 

(vinte e um) dias úteis para a análise da liberação. Assevera que foi 

internado no Hospital Santa Rosa em 08/09/2018 com o intuito de aguardar 

a liberação da cirurgia para implantação do aparelho em razão de não ter 

condições de permanecer em sua residência. Requereu, em sede de tutela 

de urgência, que a Requerida promova a compra do gerador de pulsos do 

aparelho DBS, bem como realize o procedimento cirúrgico para sua 

implantação. A inicial veio acompanhada de documentos. Relatado o 

necessário. Decido. A tutela de urgência, como no caso presente, poderá 

ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a probabilidade do direito 

e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, conforme 

preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. A 

inicial vem acompanhada com documento (id n. 15318770 e id n. 

15318771) que comprova a relação jurídica existente entre as partes, bem 

como a prescrição médica onde o médico do Requerente atesta que o 

gerador do aparelho implantado descarregou e que o mesmo necessita 

efetuar sua troca “com a maior brevidade possível, uma vez que o 

paciente encontra-se com importante limitação funcional – inclusive para 

(...) e se alimentar” (Sic – Atestado Médico de Id n. 15319056), 

evidenciando a probabilidade do direito da parte Autora. Por sua vez, o 

perigo do dano resta evidente diante do grave quadro clínico apresentado 

pelo Requerente, visto que está acometido de mal de Parkinson e de 

acordo com os documentos que instruem a inicial, a não realização da 

troca do gerador de pulso do aparelho implantado no mesmo, conforme 

prescrito, poderá acarretar danos irreparáveis ao paciente. Nesse 

contexto, não pode a Requerida demorar para analisar se autoriza ou não 

a cobertura dos tratamentos na forma prescrita em detrimento da saúde 

do Autor, indo de encontro a recomendação médica quanto à 

imprescindibilidade dos tratamentos, bem como a boa fé objetiva que deve 

prevalecer nas relações contratuais. Somado a isso, salienta-se que no 

caso em tela estão em jogo os princípios constitucionais da dignidade da 

pessoa humana e da efetividade da atividade jurisdicional. Consigne-se, 

ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida (art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil), porquanto o que se procura é o efeito do 

tratamento médico às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo 

de improcedência do pedido inicial, terá a via judicial para ressarcimento 

das despesas que foi obrigada a suportar. Desta forma, nesta fase de 

cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos exigidos em 
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lei para deferimento da tutela na forma pretendida. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

FORNECIMENTO DE TRATAMENTO– NECESSIDADE – PACIENTE COM 

GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – PATOLOGIAS DIVERSAS – AUTISMO 

– TRATAMENTOS RECOMENDADOS POR PROFISSIONAL MÉDICO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou 

não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo.II - Não pode o plano de saúde, 

por conta própria alterar ou ir de encontro a recomendação médica quanto 

à imprescindibilidade do tratamento especial a ser fornecido ao agravado. 

III - O preceito maior da dignidade da pessoa humana e do direito à vida 

prevalecem em face de divergências encontradas no que diz respeito ao 

fornecimento de serviço médico ao indivíduo.IV - Ainda que o tratamento 

indicado pelo médico especialista, não conste no rol de tratamento da ANS 

– Agência Nacional de Saúde, não pode a agravante, utilizar esse pretexto 

para se furtar de atender à cuidado médico essencial para garantir um 

tratamento digno ao agravado. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 

02/03/2018) Diante do exposto, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, defiro a tutela de urgência reivindicada para determinar que 

a Requerida promova a compra do gerador de pulsos do aparelho DBS, 

bem como realize o procedimento cirúrgico para sua implantação, 

conforme prescrito pelo médico do Requerente, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. Quanto a 

inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, do Código do Processo 

Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em lei ou diante de 

peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva 

dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior 

facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o 

ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: 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; Portanto, evidenciada a hipossuficiência da parte 

Requerente e diante da verossimilhança das alegações contidas na inicial, 

inverto o ônus da prova, ficando a cargo da Requerida. Designo audiência 

de Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 14 de 

dezembro de 2018, às 10:45 horas, a ser realizada na sala 01 da Central 

de Conciliação. Cite-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de citação e 

intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato atentatório 

à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A parte Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO QUE DEVERÁ SER CUMPRIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA 

PLANTONISTA, CASO NECESSÁRIO. Intime-se. Cumpra-se. Tatiane 

Colombo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029946-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE TEREZINHA SANTIN (AUTOR(A))

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO GARCIA GARCIA

 

Vistos etc. Salete Terezinha Santin ajuizou a presente Ação de 

Indenização c/c Tutela Antecipada em face de Unimed de Três Lagoas – 

Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico, todos qualificados na inicial. A Requerente relata que é idosa e 

que foi diagnosticada recidiva (reaparecimento) de câncer de mama no 

mês de julho de 2018. Alega que desde o início de seu tratamento a 

Requerida vem criando dificuldades na autorização de exames e 

fornecimento de medicações, inclusive, conta que na última solicitação 

médica relativa a concessão de medicação denominada “Granulokine” 

houve demora na autorização, por consequência, o seu tratamento teria 

atrasado em mais de uma semana. Argumenta que a ciência médica já 

comprovou que o atraso ou a interrupção de tratamento quimioterápico 

acarreta inúmeras consequências, influenciando diretamente no resultado 

do tratamento. Salienta que é associada do plano de saúde ofertado pela 

Requerida há mais de vinte anos e que o tratamento deve ser mentido por 

prazo indeterminado, todavia, afirma que a Ré concedeu autorização com 

número limitados de sessões contrariando prescrição médica. Requereu, 

em sede de tutela de urgência, que a Requerida autorize a continuidade de 

seu tratamento oncológico por prazo indeterminado, com quimioterapia, 

aplicações e fornecimento dos medicamentos receitados, bem como 

custeie todo o tratamento prescrito, sob pena de multa diária. A inicial veio 

acompanhada de documentos. Emenda a inicial contida em ID 15318872. 

Relatado o necessário. Decido. Recebo a emenda a inicial contida em ID 

15318872, bem como, seus documentos. A tutela de urgência, como no 

caso presente, poderá ser concedida, liminarmente, quando evidenciado a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do 

processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Como se vê dos presentes autos digitais, a inicial vem 

acompanhada com dos documentos que comprovam a relação jurídica 

existente entre as partes (id n. 15283342), bem como, da prescrição 

médica para realização do tratamento de quimiterapia mencionado na 

exordial (id n. 15283344, 15283345, 15283346, 15283347, 15283348 e 

15283351), evidenciando a probabilidade do direito da Requerente. Por 

sua vez, o perigo do dano resta evidente diante do grave quadro clínico 

apresentado pela Requerente, visto que está acometida de câncer, 

demonstrando, ao menos neste momento, a necessidade de realização 

imediata de todo o tratamento que lhe foi e que for indicado pelos seus 

médicos. Somado a isso, salienta-se que o caso em tela evidencia que 

estão em jogo nesta demanda os princípios constitucionais da dignidade 

da pessoa humana e da efetividade da atividade jurisdicional. 

Consigne-se, ainda, a inexistência de irreversibilidade da medida (art. 300, 

§3º, do Código de Processo Civil), porquanto o que se procura é a 

autorização dos procedimentos solicitados pelos seus médicos em tempo 

hábil e o custeio de todo o tratamento, aplicações e medicamentos às 

expensas da Ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do 

pedido inicial, terá a via judicial para ressarcimento das despesas que foi 

obrigada a suportar. Assim, o deferimento da tutela pretendida é medida 

adequada ao caso em exame. Neste sentido: PLANO DE SAÚDE. 

NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE CÂNCER. EXAME "PET CT" 

e "RADIOTERAPIA DE INTENSIDADE MODULADA DE DOSE - IMRT". - 

Impossibilidade de escolha pelo plano do método de tratamento de doença 

coberta. Direito do consumidor ao procedimento mais avançado, prescrito 

pelo médico, com melhor eficácia ao tratamento da doença que o acomete. 

Irrelevância de previsão do procedimento no rol da ANS. Súmula nºs 96 e 

102, TJSP. Precedentes. - Danos morais. Ocorrência. Atraso na realização 

dos procedimentos. Doença grave que ameaça a vida da autora e que 

evolui com o tempo. Angústia quanto à cobertura em momento crítico. 

Necessidade de arcar com o tratamento pelos próprios meios. Recurso da 

ré não provido. Recurso dos autores provido em parte. (TJ-SP, APL 

00229203220138260577, 7ª Câmara de Direito Privado, Relatora Mary 

Grun, publicado em 16/05/2014). Diante do exposto, presentes os 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a 

tutela de urgência reivindicada para determinar que a Requerida autorize a 

continuidade do tratamento oncológico por prazo indeterminado, com 

quimioterapia, aplicações e fornecimento dos medicamentos receitados, 

bem como custeie todo o tratamento prescrito a Requerente, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas. Em caso de descumprimento, fixo multa diária de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite máximo de 30 (trinta) dias. No que 

se refere ao pedido de inversão do ônus da prova, o §1º, do artigo 373, 

do Código do Processo Civil, estabelece que: §1º Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No mesmo sentido, o artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8078/90) dispõe: 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 
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processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências; A melhor doutrina tem entendimento firmado que o ônus da 

prova não pode ser inflexível a qualquer hipótese, por força do Princípio 

da Teoria das Cargas Probatórias Dinâmicas. Portanto, inverto o ônus da 

prova, em função da hipossuficiência da parte Requerente e diante da 

verossimilhança das alegações contidas nos autos. Designo audiência de 

Conciliação (artigo 334 do Código de Processo Civil) para 04 de dezembro 

de 2018, às 11:00 horas, a ser realizada na sala 01 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum. Cite-se a Requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias da audiência. Deverá constar nos mandados, de 

citação e intimação, que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, CPC). A Requerente será 

intimada na pessoa de seu advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC). As 

partes em audiência deverão estar acompanhadas de advogado ou 

Defensor Público (art. 334, §9º, do CPC). SIRVA A PRESENTE DECISÃO 

COMO MANDADO, QUE DEVERÁ SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE 

JUSTIÇA PLANTONISTA. Cumpra-se. Intime-se. Tatiane Colombo Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1014306-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SULAMIRTES LIMA DA SILVA (AUTOR(A))

JOSE DOMINGUES DE GODOI NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA MONTEIRO REIS E SILVA MOIMAZ (RÉU)

IGNO MOIMAZ JUNIOR (RÉU)

LINDALVA DAS GRACAS MONTEIRO PACOLLA (RÉU)

ANTONIO PACOLLA (RÉU)

Magistrado(s):

PATRICIA NOBRE MALHEIROS IACOVENKO

 

VISTOS, A parte Autora propugnou pela desistência do feito com relação 

aos Requeridos Antonio Pacolla, CPF 003.624.251-91, e Lindalva das 

Graças Monteiro Pacolla, CPF 109.218.421-04, os quais ainda não foram 

citados, razão pela qual, dispensada a anuência dos mesmos. Ante o 

exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, DECLARO EXTINTO o 

feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO com relação aos Requeridos Antonio 

Pacolla, CPF 003.624.251-91, e Lindalva das Graças Monteiro Pacolla, CPF 

109.218.421-04. ANOTE-SE E EXCLUA-SE da autuação processual. Sem 

custas remanescentes e sem honorários advocatícios por não ter ocorrido 

a angularização processual. INTIME-SE a parte Requerente para no prazo 

de 05 (cinco) dias promover os atos necessários para a citação dos 

Requeridos ELIZANGELA M. R. E SILVA MOIMAZ e seu cônjuge IGNO 

MOIMAZ JUNIOR, indicando endereço atualizado e efetuando o pagamento 

da diligência, sob pena de extinção do feito. CUMPRA-SE. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037715-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HENRIQUE ALMEIDA ALVES (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):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1037715-60.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DIEGO HENRIQUE ALMEIDA 

ALVES, 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 27/05/2017, 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. 11151418. A Requerida apresentou contestação id. 

11840432, 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 ante a ausência de requisitos autorizadores ao 

recebimento do seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio, 

alegou também sobre o fato de 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. 11856616. 

Impugnação à contestação corroborada id. 12218082. 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 – 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 – 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 inépcia da inicial – AUSÊNCIA DE 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 
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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. Portanto, rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial. Inexistindo outras preliminares, passo a análise 

do mérito. Com relação ao Auxílio-doença verifico que, não constitui o 

direito autoral do recebimento do 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. 11151418), 

Relatório Médico (id.11151467), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 11856616, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Importante se diga 

que o não pagamento do prêmio do seguro do veículo envolvido, assim 

como o fato de não ter sido identificado o veículo por ocasião do acidente, 

não obsta o recebimento da indenização, tampouco que a cobrança de 

qualquer seguradora, nos termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de 

Justiça, assim enunciada: 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. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 11856616), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 99 de 528



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 DIEGO HENRIQUE ALMEIDA 

ALVES, a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos),, referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 27/05/2017 

(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: 1025727-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SOLANGE ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1025727-42.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, SOLANGE ALVES 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 

02/07/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma 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. 

9523893. A Requerida apresentou contestação id. 11109527, arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 10864591. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11493217. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 11493263) tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida (id. 11561888), 

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 (50%). 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. 

Portanto, rejeito a preliminar. 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 
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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. 9523893), Relatório Médico (id. 

9523892), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

10864591, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 10839464), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. 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 
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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 a Requerente SOLANGE ALVES FERREIRA, a 

quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais),, 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/07/2017 (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: 1024806-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LEONAN DOS SANTOS MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1024806-83.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, LEONAN DOS SANTOS 

MARTINS, 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 11/06/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“politrauma e fratura da tíbia e fibula ”. 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. 9397573. A Requerida 

apresentou contestação id. 11161565, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação.. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 10935068. 

Impugnação à contestação corroborada id.11492891. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 11492907) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

A parte Requerida (id. 11496982), 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. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. 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 ( 9397573), Relatório 

Médico (id. 9397571), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial 

Judicial id. 10935068, 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 
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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 de um dos ombros, 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. 10935068), 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 

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 
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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 LEONAN DOS SANTOS 

MARTINS, 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, 11/06/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1014846-06.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, NILTON WAGNER SANCHEZ, 

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 

27/09/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma 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. 

6963893. A Requerida apresentou contestação id. 10380562, arguindo em 

preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 10107479. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11470969. Apresentado manisfetação ao laudo pela parte requerida (id. 

10474437), a mesma se diz satisfeita. 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. 

Portanto, rejeito a preliminar. 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. 6963893), Relatório Médico (id. 

6963894, 6963895, 6963896), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 10864591, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos pés, o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do teto que é 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 10839464), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e 

cinco por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oienta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 
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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 NILTON WAGNER SANCHEZ, a 

quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oienta 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, 27/09/2016 (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: 1032679-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WILLIAN DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))
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ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032679-37.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, DOUGLAS WILLIAN DIAS DA 

SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 07/09/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e 

fratura da clavícula e 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. 10385552. A Requerida 

apresentou contestação id. 11218718, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 11488917. 

Impugnação à contestação corroborada id.11600647. A parte Requerida 

(id. 11641839), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser 

levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica 

(25% e 50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70% e 25%). A 

parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial 

(id. 11600754) tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. 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. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. 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.10385552), Relatório Médico (id. 

103855550), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 11488917, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de uma das mãos e 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) e 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. 11488917), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, da mão direita com perda de 25% (vinte e cinco por 

cento) e repercussão moderada, do ombro esquerdo com perda de 50% 

(cinquenta 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 
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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 DOUGLAS WILLIAN DIAS DA 

SILVA, 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, 07/09/2017 (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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032678-52.2017.8.11.0041
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

PAULO MAGNO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1032678-52.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, PAULO MAGNO RODRIGUES DE 

SOUSA, 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 22/08/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e 

traumatismo craniano encefálico. 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. 10385393. A Requerida 

apresentou contestação id. 11217176, arguindo em preliminar pela 
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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 

quanto 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. 11488169. Impugnação à contestação corroborada 

id. 11619736. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 11619789) tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida (id. 11660929), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (10%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (100%). . 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. 

Portanto, rejeito a preliminar. 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. 10385393), Relatório Médico (id. 

10385395), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

11488169 concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de lesão de órgãos e estruturas crânio faciais, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 100% (cem por cento) 

do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando 

que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 

11488169), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e 

permanente, caracterizada como de repercussão residual, com perda de 

10% (dez por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos 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 
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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 PAULO MAGNO RODRIGUES DE 

SOUSA, a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos 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, 22/08/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1033771-50.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, IZALTINA RODRIGUES DE PAIS 

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 

20/08/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e fratura da perna”. 

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. 

10554836. A Requerida apresentou contestação id. 11535457, arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato, a não apresentação 

de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 1152480. Impugnação à contestação corroborada id. 

11619820. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao 

laudo pericial (id. 11619825) tecendo acerca do prosseguimento do feito, 

julgando a presente demanda. A parte Requerida (id. 11717815), 
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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 (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 – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 10554836), Relatório Médico (id. 10554832), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 11502480, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 11502480), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. 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 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 
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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 a Requerente IZALTINA RODRIGUES DE PAIS, a 

quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 20/08/2017 (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: 1031105-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUCINEIA CATARINA PULQUERIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1031105-76.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, LUCINEIA CATARINA 

PULQUERIO 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 25/03/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“politrauma polifratura e fratura do acetábulo, quadril e bacia”. 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. 

10166021. A Requerida apresentou contestação id. 12233991, arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o fato da 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. 11872467. Impugnação à contestação corroborada 

id.12564909. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 12565825) tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida (id. 12705409), 

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 (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 – 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 
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administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 10166021), Relatório Médico (id. 10165741), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 11872467, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 11872467), 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$ 7.087,50 (sete mil 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 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 
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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 a Requerente LUCINEIA CATARINA PULQUERIO, 

a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil 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, 25/03/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1036569-81.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, CLAUDINEI GONÇALVES DE 

SOUZA, 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 14/08/2017, 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. 10962685. A Requerida apresentou contestação id. 

12248697, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 11894498. Impugnação à contestação corroborada 

id. 12562301. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 12562793) tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida (id. 12636199), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (25%) e o 

percentual estipulado na tabela da Lei (50%). 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. 

Portanto, rejeito a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a 
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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. 10962685), Relatório Médico (id. 

10961947), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

11894498, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 11894498), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oienta 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 
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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 CLAUDINEI GONÇALVES DE 

SOUZA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oienta 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, 14/08/2017 (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
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Processo Número: 1003283-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRANCISCO DE AGUIAR (AUTOR(A))

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ

 

Processo n°. 1003283-78.2018.8.11.0041 (B) VISTOS, A parte Requerente 

ID. 15155235 manifestou concordância aos valores depositados pela parte 

Requerida ID. 14892347/14892359 para pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

Expeça-se ALVARÁ dos valores depositados no ID. 14892357 em favor 

da parte Requerente, a serem creditados na conta indicada no ID. 

15155235. Custas remanescentes ao encargo da parte Requerida, nos 

termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031117-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FRANCIELE PEREIRA MATOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1031117-90.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, FRANCIELE PEREIRA MATOSO, 

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 

18/06/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e fratura do 

tornozelo”. 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. 10166343. A Requerida apresentou contestação id. 

10818902, 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 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. 11873110. Impugnação à contestação corroborada 

id.12600388. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 12600480) tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida (id. 12816905), 

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 
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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. 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. 10166343), Relatório Médico (id. 10166362, 10167370), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 11873110, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda 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. 11873110), 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 
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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 a Requerente FRANCIELE PEREIRA MATOSO, 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, 18/06/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035317-43.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, TATIANE ARAUJO DUARTE, 

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 

08/07/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e fratura do ombro e 

fratura do joelho”. 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. 10788333. A Requerida apresentou contestação id. 

11771641, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha 

aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 11874915. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 12602883) tecendo acerca 

do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte 

Requerida (id. 12707862), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 

ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (75% e 50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25% e 

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 – 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. Portanto, rejeito 

a preliminar de inépcia da petição inicial. 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. 10788333), Relatório Médico 

(id. 10788316), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 11874915, 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, 
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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 de um dos ombros, e perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 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. 11874915), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, no ombro com perda de 75% (setenta e cinco por 

cento) e repercussão moderada,MIE com perda de 50% (cinquenta por 

cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e 

cinquenta e seis reais e vinte e cinco 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 
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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 TATIANE ARAUJO DUARTE, a 

quantia de R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e vinte 

e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 08/07/2017 (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: 1031270-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

EDILAINE DE CAMPOS CURADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1031270-26.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, EDILAINE DE CAMPOS CURADO 

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 

03/08/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e fratura da perna. 

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. 

10199716. A Requerida apresentou contestação id. 10779074, arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da 

inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a realização 

de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante 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. 11875648. Impugnação à contestação corroborada 

id. 12601842. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 12602063) tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida (id. 12803105), 

manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em 

consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (25%) 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 – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 10199716), Relatório Médico (id. 10199734), sobrevindo 

no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 11875648, concluindo 

de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre 

acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 
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em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 11875648), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. 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 a Requerente EDILAINE DE CAMPOS CURADO, 

a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 03/08/2017 (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 
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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: 1029694-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUIS HENRIQUE DA CONCEICAO ROCHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1029694-95.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, LUIS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO 

ROCHA, 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 30/07/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “politrauma polifratura e 

fratura da perna”. 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. 10027484. A Requerida apresentou contestação id. 

11833459, 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, sucumbência autoral, e defendeu pela improcedência 

do pedido ante a ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do 

seguro DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio. No mérito, alegou 

sobre o fato de 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. 11489042. Impugnação à contestação corroborada 

id. 13496751. A parte Requerente por sua vez, apresentou manifestação 

ao laudo pericial (id. 13496695) tecendo acerca do prosseguimento do 

feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida (id. 13537524), 

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 (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 – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUESITOS AUTORIZADORES - PRÊMIO 

NÃO PAGO PELA PARTE AUTORA Importante se diga que o não 

pagamento do prêmio do seguro do veículo envolvido, assim como o fato 

de não ter sido identificado o veículo por ocasião do acidente, não obsta o 

recebimento da indenização, tampouco que a cobrança de qualquer 

seguradora, nos termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de Justiça, 

assim enunciada: 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. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. 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. 10027484), 

Relatório Médico (id. 10027432), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 11489042, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros inferiores, o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 11489042), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão moderada, com perda de 50% 

(cinquenta por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00(quatro 
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mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. 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 LUIS HENRIQUE DA CONCEIÇÃO 

ROCHA, a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais),, referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 30/07/2017 (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: 1027415-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

CARMELINDA LUCIA DE CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ODILAINE FERREIRA RIBEIRO

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1027415-39.2017.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, CARMELINDA LUCIA DE 

CAMARGO, 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 19/05/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“politrauma e fratura do cotovelo. 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.9693262. A Requerida 

apresentou contestação id. 11752934, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de 

interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante o boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a 

falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, 

ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que quantifique a 

lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam os 

Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 10%, (dez por cento) 

sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 11484382. A 

parte Requerida (id. 13458544), 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 (70%). 

Impugnação à contestação corroborada id. 13496201. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id.13496445) 

tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. 

Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA 

AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 

Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência, (9693262) Relatório Médico (id. 9692976, 9692987, 

9693170, 969396), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial 

Judicial id. 11484382, concluindo de maneira inequívoca pela existência do 

nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente 

que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de 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. 11484382), dá conta de que a 

parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão total, com perda de 75% (setenta e cinco por cento) 

de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil 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 
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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 a Requerente CARMELINDA LUCIA DE 

CAMARGO, a quantia de R$ 7.087,50 (sete mil 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, 19/05/2017 (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

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017406-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

GUILHERME PINHEIRO DANTAS RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 11:45, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017536-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIELY DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

LUCIANO GABILAN SANCHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/10/2018 12:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013025-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLINGSON RAFAEL DUARTE SIMOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (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 09:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017617-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

FABERSON SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 09:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023944-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE LEME (REQUERENTE)

ALEXANDRE GIL LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NFA INTERMEDIACOES LTDA (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 ás 

10:00 , a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017618-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON REZENDE FERNANDES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 09:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017634-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY SILVA MACHADO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 09:30 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017726-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MATHEUS MARIO MARIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 09:45 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002878-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR CESAR NUNES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (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 às 

10:30, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017852-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODIMAR CESAR DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 10:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014950-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, designada 

para o dia 23/10/2018 às 11:00, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014950-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, designada 

para o dia 23/10/2018 às 11:00, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017855-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MIGUEL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 10:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037078-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA (ADVOGADO(A))

MARLUCE APARECIDA SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB ENGENHARIA SPE 039 S/A (RÉU)

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(RÉU)

MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (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 11:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017948-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ERMINIA LEITE DE FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 10:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018053-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

IGOR DE BRITO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 10:45, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018125-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PAZDZIORA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005656-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE BRAGA (ADVOGADO(A))

TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 26/11/2018 09:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031330-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, designada 

para o dia 30/10/2018 às 10:00 , a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031330-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, designada 

para o dia 30/10/2018 às 10:00 , a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018432-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DIAS DE JESUS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 11:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033424-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, designada 

para o dia 30/10/2018 às 10:30, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033424-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

HELDER MASSAAKI KANAMARU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMO as partes acerca da data da audiência de conciliação, designada 

para o dia 30/10/2018 às 10:30, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018439-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DAVID PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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 26/10/2018 11:30, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1000154-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR(A))

MARCELO CANDIOTTO FREIRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON ALCANTARA & ALCANTARA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1000154-65.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MRV PRIME PARQUE 

CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA RÉU: NILSON ALCANTARA & 

ALCANTARA LTDA - EPP 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: 1028443-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FRANCA SAMPAIO (AUTOR(A))

JESSICA FRANCA SAMPAIO (AUTOR(A))

JOAO FRANCA SAMPAIO (AUTOR(A))

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DE CERQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1028443-08.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO FRANCA 

SAMPAIO, PAULO FRANCA SAMPAIO, JESSICA FRANCA SAMPAIO RÉU: 

ANDERSON DE CERQUEIRA 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, 30 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017965-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1017965-38.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A V 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: 1020941-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MENDONCA FERREIRA (AUTOR(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1020941-18.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EVA MENDONCA 

FERREIRA RÉU: BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA 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 
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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: 1006717-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLEINA CARNEIRO DA CUNHA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1006717-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ORLEINA CARNEIRO 

DA CUNHA RÉU: INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME 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, 30 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003214-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNO ROBERTO APOITIA (AUTOR(A))

CARLOS CESAR APOITIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BOTURA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1003214-46.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDNO ROBERTO 

APOITIA RÉU: ROBERTO BOTURA 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, 30 de Agosto de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016916-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANEIDE LEITE DA SILVA CARVALHO BRAVO (AUTOR(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

DAVID MOURA PEREIRA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1016916-59.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VANEIDE LEITE DA 

SILVA CARVALHO BRAVO RÉU: DAVID MOURA PEREIRA DA SILVA, 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 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 
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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: 1028788-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENILTA VICENTE PEREIRA (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1028788-71.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IRENILTA VICENTE 

PEREIRA RÉU: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA W 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, 03 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021171-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (AUTOR(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

EMANUELE PROENCA LARREA (ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

JESSICA SOUBHIA ALONSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1021171-60.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CONDOMINIO 

PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES RÉU: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA, MRV PRIME PROJETO MT I INCORPORACOES SPE 

LTDA AT Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação 

por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela evidência/urgência, 

ajuizada por Condomínio Residencial Parque Chapada Guimarães em face 

de MRV Engenharia e Participações S.A e MRV Prime Projeto MT I 

Incorporações SPE LTDA, todos qualificados nos autos. Alega a parte 

autora que em abril de 2014 as requeridas efetuaram a entrega do 

condomínio para habitação dos adquirentes. Menciona que a entrega foi 

feita com a existência de vícios redibitórios, no que se refere ao sistema 

de abastecimento de gás e da parte de fiação elétrica. Sustenta que foram 

abertos diversos chamados junto à requerida para resolução do problema 

de abastecimento de gás. Contudo, diante da inércia da requerida, e ainda, 

diante dos risco expostos aos moradores, realizou com recursos próprios 

o reparo no abastecimento de gás que perfez o montante de R$ 40.966,31 

(quarenta mil novecentos e sessenta e seis reais e trinta e um centavos). 

Assevera, ainda, que foram gastos o total de R$ 66.146,81 (sessenta e 

seis mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos), em razão 

da ocorrência de episódios de eletrocussão em pontos de área comum do 

condomínio, uma vez que apesar de instada a resolver os problemas, a 

requerida realizou apenas reparos paliativos que não solucionaram os 

vícios. Aduz que foram contratados engenheiros para confecção de 

laudos, ocasião em que foram constatadas falhas técnicas na construção 

do condomínio. Por essas razões, requer, em sede de tutela de 

evidência/urgência a restituição dos valores até então dispendidos, e 

ainda, produção antecipada de provas. 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). 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”. 

Consoante se extrai da leitura do dispositivo legal supracitado, 

diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida 

independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o 

seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais. In 

casu, a parte autora postulou a concessão da tutela provisória na forma 

de evidência, com fundamento no art. 311, inciso II, do Código de Processo 

Civil que, conforme previsto acima, é cabível a decisão em sede liminar. 

Para tanto, a literalidade do inciso II do art. 311 do CPC exige, além da 

prova documental dos fatos, que as alegações estejam amparadas em 

tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. 

Considerando que na hipótese não há tese firmada em julgamento de 

casos repetitivos ou em súmula vinculante não comporta acolhimento do 

pedido em sede de tutela de evidência, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

formulado. Por outro lado, 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 
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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, constata-se a ausência da probabilidade do direito da 

parte autora. Isso porque, em que pese as informações contidas nos 

laudos técnicos noticiando falhas na constituição do sistema de 

abastecimento de gás e de fiação elétrica, não há nos autos evidências 

que demonstrem que a requerida não terá condições de arcar com a 

restituição, em caso de condenação ao final da ação, ou ainda, 

informações de que a mesma esteja dilapidando seu patrimônio, fato que 

justificaria a urgência da restituição nesta fase inicial. Ademais, tendo em 

vista a unilateralidade das provas técnicas trazidas nos autos, faz-se 

necessário a formação do contraditório para apuração dos fatos e 

constatação do dever de restituir. No tocante ao pedido de produção 

antecipada de provas, entendo que o pedido não comporta acolhimento, 

uma vez que o fundado receio restou afastado na medida em que, 

conforme narrado na inicial, os reparos já foram realizados. Deste modo, 

estando ausente nos autos elementos aptos a evidenciarem a 

probabilidade do direito da parte autora, o indeferimento, por ora, é medida 

que se impõe. Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - ART. 300 DO CPC. Tendo em vista que os 

elementos constantes dos autos não são aptos a demonstrar a 

probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela de urgência.”.

(TJ-MG,AI 10000160561940001, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 18ª 

CÂMARA CÍVEL Publicação 07/02/2017,Relator Mota e Silva). 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). 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 31 de Agosto de 2018. BRUNO D' OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS (AUTOR(A))

LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1001326-42.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IRACILDA MARIA 

FIGUEIREDO DANTAS, PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS RÉU: VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A. V 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, 31 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001326-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACILDA MARIA FIGUEIREDO DANTAS (AUTOR(A))

LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

CONSTRUTORA LOPES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1001326-42.2018.8.11.0041 AUTOR(A): IRACILDA MARIA 

FIGUEIREDO DANTAS, PEDRO PAULO BOTELHO DE CAMPOS RÉU: VERO 

EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LOPES S.A. V 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, 31 de Agosto de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020826-94.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELOIR STEIGER (REQUERENTE)

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1020826-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ELOIR STEIGER 

REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W 

Vistos. RECEBO a emenda à petição inicial apresentada, haja vista que os 

novos documentos apresentados, mormente o constante no Id. nº 

14311696, demonstram que a seguradora requerida efetuou o 

cancelamento dos sinistros abertos à pedido da parte autora, sob o 

argumento de que "não se justifica a cobertura pleiteada, face ser a vítima 

o proprietário do veículo". 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, 03 de Setembro de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000469-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIA IRACEMA SILVA DE PAULA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. L. DE ALMEIDA - ME (RÉU)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a correspondência 

devolvida, devendo informar novo endereço para a citação, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007239-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON AYRES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO (ADVOGADO(A))

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005468-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007984-82.2018.8.11.0041

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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008603-12.2018.8.11.0041

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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008928-84.2018.8.11.0041

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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009898-84.2018.8.11.0041

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)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009547-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007971-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)
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MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014092-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

EUZAIDE CRISTINA SANTOS BARBOSA 00898802180 (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026069-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALERRANDRA REBEKA GIRAM NICHOLAS POSEIDON MACIEL AFONSO 

(AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026069-19.2018.8.11.0041 AUTOR(A): 

ALERRANDRA REBEKA GIRAM NICHOLAS POSEIDON MACIEL AFONSO 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W Vistos. Ab 

initio, anoto que, nesta data, foram prestadas informações no Agravo de 

Instrumento nº 1009415-80.2018.8.11.0000. Em atendimento à decisão que 

concedeu a tutela antecipada recursal no recurso de Agravo de 

Intrumento supracitado, e ante o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de 

Dezembro de 2018, ao 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 03. 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. 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). Por fim, 

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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029868-70.2018.8.11.0041

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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1029868-70.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARCUS VINICIUS 

ARAUJO FRANÇA REQUERIDO: ANTONIO QUINTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR 

W 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, 12 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006145-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA (ADVOGADO(A))

ALEX JOSE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1277021 Nr: 870-12.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILLIAN MOURA MARTINS FRATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO ANTONIO DE SANT'ANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 embargante para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar aos autos cópia das suas 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.Ademais, compulsando os 

documentos carreados aos autos, verifica-se que a embargante também 

deixou de instruir a inicial com a procuração.Dessa feita, INTIME-SE o 

requerente para, no mesmo prazo supra, regularizar a sua representação, 

com a juntada de procuração devidamente assinada, sob pena de 

extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, § 1º, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Atendidas as determinações judiciais ou transcorrido o 
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prazo para tanto, remetam-me os autos conclusos.Cumpra-se. Cuiabá, 27 

de Julho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1164842 Nr: 37871-02.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENI NOGUEIRA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE 

MELLO - OAB:OAB-MT 17.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

 Vistos.

Conforme extrato de fls. 297 está vinculado aos autos à quantia de R$ 

21.250,12 (vinte e um mil duzentos e cinquenta reais e doze centavos).

 Destarte, proceda com o levantamento dos valores. Após, realize a 

transferência para a conta informada às fls. 293.

Sem prejuízo, considerando que a parte autora narra às fls.293 que o 

saldo devedor é no montante de R$ 29.090,09 (vinte e nove mil noventa 

reais e nove centavos), e ainda, considerado que já está vinculado aos 

autos à quantia de R$ 21.250,12 (vinte e um mil duzentos e cinquenta reais 

e doze centavos), INTIME-SE a requerida, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifeste acerca do alegado descumprimento da liminar, 

bem como acerca da existência de quantia remanescente para 

pagamento.

 Atente-se a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da CNGC, 

observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

Cumpra-se. .

Cuiabá, 11 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1136213 Nr: 25701-95.2016.811.0041

 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: ANTONIO DA CUNHA BARBOSA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISVECO LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA VIANNA 

STABILE - OAB:16821/MT, DANIEL GUSTAVO PITA RODRIGUES - OAB:, 

NÁDIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT, LEONARDO FARINHA GOULART - 

OAB:110.851, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Vistos.

Ab initio, considerando que a decisão embargada foi preferida em 2016 

(fls. 94/96), face à flagrante intempestividade, deixo de receber os 

embargos de declaração de fls. 319/320.

No mais, compulsando os autos, verifico que, muito embora devidamente 

intimada, a requerida Disveco Ltda deixou de dar integral cumprimento aos 

últimos comandos judiciais exarados nos autos (fls. 285 e 318).

No entanto, a supracitada requerida apresentou, às fls. 322/333, pedido 

de revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, trazendo 

elementos novos e, inclusive, acostando documentos aos autos.

Assim sendo, aplicando o princípio da não-surpresa, previsto no art. 10 do 

Código de Processo Civil, bem como tendo em vista o disposto no art. 437, 

§ 1º, do citado Diploma Processual, INTIME-SE a parte executada para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 361106 Nr: 31410-92.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAP, GEPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADC, JRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Processo n.º 31410-92.2008.811.0041 Código 361106

 Vistos.

 Trata-se de Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Liminar 

ajuizada por Espólio de Antônio Pavan em desfavor de João Ambrósio da 

Costa e José Roque Oliveira.

A parte exequente juntou aos autos petição de fl.180, informando que as 

partes firmaram acordo, declarando, inclusive, satisfeita a dívida.

É o breve relatório.

DECIDO.

Tendo em vista a confirmação da quitação integral do débito exequendo 

(fl. 180), a extinção da presente execução é medida que se impõe.

Assim sendo, JULGO EXTINTA a presente execução, o que faço com 

fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Se houver custas processuais pendentes, são devidas pelos 

executados, em atenção ao princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios já foram fixados na sentença de mérito 

(fl.151), não havendo motivo excepcional que enseje sua majoração.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Procedo, nesta data, com o levantamento da restrição judicial efetivada 

sobre o veículo automotor (fl. 171).

Por fim, EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico, para transferência do 

valor penhorado (fls. 168/170) para a conta bancária informada pela parte 

exequente (fl. 180).

Depois de cumpridas as diligências mister, arquivem-se os autos.

Cuiabá, 12 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 790694 Nr: 44745-42.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DE ALMEIDA FAVA, ELIZABETE CURSINA 

ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar sobre a 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 410197 Nr: 1124-63.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASTERCARD BRASIL SOLUÇOES DE PAGAMENTOS 

LTDA, REDECARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCOLARI E CAREAGA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, EDUARDO AUGUSTO PENTEADO - OAB:88.737 RJ, 

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, GUILHERME DE 

ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO CAREAGA - 

OAB:6713-B/MT

 Intimo a exequente REDECARD S/A para se manifestar sobre a petição de 

fls. 284/285

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 919171 Nr: 42867-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:OAB/SP 119.859

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS e diante da atitude ilícita, CONDENAR 

a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a autora, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas 

processuais 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, não havendo o cumprimento voluntário da 

sentença, intime-se a parte vencedora para requerer o que de direito no 

prazo de quinze dias. No caso de inércia, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 892453 Nr: 24874-55.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEPHANIE OLIVEIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

apenas para Declarar Inexistente o débito existente entre a autora e a 

requerida bem como determinar a baixa da restrição referente à 

mencionada dívida. Em razão da sucumbência recíproca, à vista do art. 86, 

do NCPC, CONDENO ambas as parte ao pagamento de custas processuais 

e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), na proporção de 50% para cada, nos termos do §§ 2º e 

8°, do art. 85, do NCPC, suspendendo, entretanto, a sua exigibilidade em 

relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.Registrada 

nesta data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 866878 Nr: 7082-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON CORREA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11.640, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:OAB/MT 14992-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação , no prazo de 15 

(quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 939360 Nr: 54283-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMOSO ALIMENTO LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOCASIN COM. IND. E LOCAÇÃO DE 

MAQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENEAS CORREA DE 

FIGUEIREDO JÚNIOR - OAB:6076 MT

 Intimo o Réu para que apresente as Alegações Finais no prazo de 15 

dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 803418 Nr: 9875-34.2013.811.0041

 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: MILTON ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA (SAGA HYUNDAI), HYUNDAI MOTOR BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ANTONIO DE ALMEIDA - 

OAB:8444-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:OAB/MT 13.754-A, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que a perícia foi designada 

para o dia 20 de Setembro de 2018 às 09:30 horas e realizar-se-á na 

Saga Pantanal Hyundai, localizada na Av. da FEB, n. 1647, - Pte. Nova, 

Várzea Grande - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1045588 Nr: 44163-37.2015.811.0041

 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: MARILENE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL 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/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS e diante da atitude ilícita, CONDENAR 

a requerida ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS a autora, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas 

processuais 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, não havendo o cumprimento voluntário da 

sentença, intime-se a parte vencedora para requerer o que de direito no 

prazo de quinze dias. No caso de inércia, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 790982 Nr: 45050-26.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMÓVEIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO MACHADO DA COSTA, ANTERO PAES 

DE BARRO NETO, CRISTIANE MARIA MESQUITA PAES DE BARROS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074/MT, GERALDO DA CUNHA MACEDO - OAB:7077/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA CAROLINE TAQUES 

FERREIRA - OAB:9131, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:OAB/MT 3437

 Intimo as partes para manifestarem acerca o pedido de desarquivamento 

dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 801287 Nr: 7717-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. S. O. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar A. Karasiaki - 

OAB:6448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas 

via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a 

assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Anoto que, 

já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo 

(BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Por fim, PROCEDA-SE 

com as alterações necessárias na capa dos autos e junto ao Sistema 

Apolo, tendo em vista que o presente feito se trata de cumprimento de 

sentença em que deve figurar como parte exequente o causídico José 

Estáquio da Silva (fls. 201/203).Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá/MT, 04 de Agosto de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745945 Nr: 43118-37.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH KRAUSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDS INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA, 

MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES, SOCOPA - SOCIEDADE 

CORRETORA PAULISTA S/A, XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT, RODRIGO SPADA SALGUEIRO - OAB:282953/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIO MILMAN - OAB:24.161/RS, 

HAROLDO DEL REI ALMENDRO - OAB:150.699/SP, JULIANA 

ANDREOZZI CARNEVALE - OAB:216.384/SP, MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 Vistos,

Em atendimento a decisão de fls. 1.173, encaminhe-se os autos a douta 

DPE a fim de que promova a defesa do revel citado por edital TDS 

Investimentos Financeiros Ltda.

Em seguida, intime-se a autora para, querendo, apresentar impugnação, 

no prazo de 15 dias.

Por fim, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1223253 Nr: 12564-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON CESAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

ÂNGELO FERREIRA GOMES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN 

- OAB:16962, NPJ - UNIRONDON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RECEBO a emenda à inicial apresentada à fl. 28. PROCEDA-SE com as 

alterações junto ao Sistema Apolo e na capa dos autos.

No mais, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fl. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 36432 Nr: 12418-30.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDÚTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA GABRIELA SALCI GARCIA - 

OAB:MT - 14653, JULIO TARDIN - OAB:4479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente, por meio da 

petição de fls. 249/250, pleiteia a desconsideração da personalidade 

jurídica da pessoa jurídica executada, com o fito que a presente execução 

possa atingir os bens dos seus sócios.

Ocorre que, de acordo com o novo regramento do Código de Processo 

Civil (artigos 133 a 135), deve-se instaurar um incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, ainda que forma inversa (art. 

133, § 2º, CPC), para que se examine a incidência dos requisitos descritos 

no art. 50 do Código Civil.

Assim sendo, e tendo em vista que o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica, salvo se requerido na petição inicial, nos termos do 

artigo 134, § 2º, do Código de Processo Civil, deve ser distribuído como 

novo processo incidental, DETERMINO, com fulcro no art. 288 do referido 

Diploma Processual, o desentranhamento das petições e documentos de 

fls. 249/264, 268 e 269/288, para a sua distribuição como incidente, por 

dependência ao presente feito.

No que se refere ao pedido de alteração do polo passivo para constar que 

a parte executada foi transformada de “Sociedade Limitada para 

Sociedade Anônima”, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos certidão atualizada da Junta Comercial, 

comprovante tal alteração.

Por fim, DEFIRO os pedidos de fl. 289, pelo que determino sejam realizadas 

as alterações necessárias na capa dos autos e junto ao Sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 06 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 714386 Nr: 9029-85.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILVA ARANTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS HENRIQUE CARLI - 

OAB:8.559/MT, MARCO AURÉLIO BALLEN - OAB:4994/MT, MARIA 

CAROLINA PESSATTI - OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:234665/SP, 

MAYCON RODRIGO KELM - OAB:10.092/MT, WILLIAM BEHHING P LUZ 

- OAB:207.648

 NOMEIO como perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, casado, 

médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General Irineu de 

Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de Caxias 2, 

CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 65-3028-1039, e-mail 

reiprestes@hotmail.com. Como quesitos do Juízo, deverá o senhor perito 
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responder, fundamentadamente, às seguintes questões:1.o(s) 

tratamento(s) pactuado(s) foi(foram) efetivado(s) com técnica e 

competência por parte da requerida?2.houve atuação da parte requerida 

fora dos padrões profissionais, a caracterizar negligência, imprudência ou 

imperícia?INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, formular quesitos complementares, assim como para indicar 

assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato 

do respectivo assistente.Após a indicação dos assistentes técnicos e a 

apresentação dos quesitos pelas partes, INTIME-SE o expert, por meio 

eletrônico, a fim de que, no prazo 05 (cinco) dias, apresente a sua 

proposta de honorários [art. 465, §2º do CPC].Apresentada a proposta de 

honorários, INTIMEM-SE as partes para, querendo, manifestar-se no prazo 

comum de 5 (cinco) dias [art. 465, §3º, do CPC].Se ocorrer oposição 

quanto ao valor da proposta de honorários, intime-se o perito para que se 

manifeste a respeito em cinco dias, remetendo os autos conclusos a 

seguir para arbitramento. Caso não haja oposição ao valor dos honorários, 

homologo, desde logo, o valor da proposta, hipótese na qual deverá

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1097617 Nr: 9533-18.2016.811.0041

 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 BONAVITA, AMIL ANTONIO 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEK CORREIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com estas considerações restou provado, notadamente, que o réu é o 

responsável pela unidade autônoma, e nos termos do art. 373, I, do CPC e 

que o autor é o credor da quantia indicada na exordial referente às cotas 

condominiais vencidas e não pagas nos meses descritos na inicial, tudo 

conforme demonstrado na planilha de débito fornecida pelo condomínio 

autor, e como o réu não apresentou defesa ou provas de que tenha 

quitado as taxas de condomínio, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos nesta ação de cobrança pelo procedimento sumario e condeno o 

réu ao pagamento das cotas condominiais ordinárias e extraordinárias 

vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros de mora 

(1% ao mês) e multa de (2%), a partir do vencimento de cada taxa 

condominial. Em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.CONDENO, 

ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos com baixa na 

distribuição.P.R.I. Cumpra-se.Cuiabá, 11 de setembro de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 447418 Nr: 21332-68.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIPAN FLORESTAL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, 

ajuizada por Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda em desfavor de 

Ubipan Florestal Ltda.

Diante do pedido formulado pela parte exequente á fl. 122, nos termos do 

artigo 775, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, a 

manifestação de desistência da ação exteriorizada pela parte exequente 

e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do citado Diploma Processual.

Em virtude do princípio da causalidade, CONDENO a parte exequente ao 

pagamento das custas.

DEIXO de condenar os honorários advocatícios, tendo em vista que não 

houve o ingresso do advogado da parte executada.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos.

Cuiabá-MT, 10 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 929293 Nr: 48888-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELTON PEREIRA DA SILVA, ANDRÉ 

HOMERO ISERNHAGNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12159 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7.888/MT, MÔNICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12159 

MT, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462/MT

 Vistos.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença em que figura 

como exequente Pedro Pereira dos Santos e como executado Ronielton 

Pereira da Silva, por meio do qual se busca o pagamento de honorários 

sucumbenciais.

Compulsando os autos, verifico que, em que pese o acordo firmado entre 

o terceiro e o exequente, não há que se falar em homologação de acordo 

em sede de execução, mas apenas de suspensão nos termo do art. 922 

do Código de Processo Civil.

Destarte, considerando que acordo firmado entre o terceiro e o exequente 

configura perda do objeto por causa superveniente, INTIME-SE a parte 

autora, nos termos do art. 9º e 10º do Código de Processo Civil, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se requer a desistência da presente 

execução ou a extinção por perda do objeto em razão de causa 

superveniente.

Sem prejuízo, proceda com o levantamento da restrição inserida no veículo 

marca Chevrolet, modelo corsa clássica LS, placa OBF 8437, ano 2013 e 

modelo 2014.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 11 de Setembro de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1071518 Nr: 56050-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:15.373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ab initio, anoto que, nesta data, restou indeferido o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada (autos 

nº 17234-30.2016.811.0041, Código 1116468).

No mais, considerando que, regulamente citada, não efetuou o pagamento 

do débito, INTIME-SE a parte executada, via Correios, a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, indique quais são e onde estão os bens 

sujeitos à penhora e os seus respectivos valores, exiba prova de sua 

propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Advirta a parte executada de que a sua omissão será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, com multa de vinte por cento do valor 

atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito da 

parte exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de 

outras sanções de natureza processual ou material (art. 774, inciso V, do 

CPC).

Não havendo manifestação por parte da executada, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 136 de 528



(quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 

(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 

este em que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, 06 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1116468 Nr: 17234-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL PEROTTO PAGOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, FAROL 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, UNION FDV 

PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANYLO FERREIRA DE 

ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7.816-B, JOÃO BARROS FERREIRA JÚNIOR - OAB:7002

 Diante do exposto, considerando que a petição inicial não demonstrou o 

preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do artigo 50 do 

Código Civil, INDEFIRO o pedido de desconsiração da personalidade 

jurídica da empresa Edifício Amadeus Commerce Ltda.Intime-se e, um vez 

preclusa a via recursal, arquive-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de Setembro 

de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1115251 Nr: 16734-61.2016.811.0041

 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: DIEGO FELIPE DA CUNHA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA NORDAPI EIRELI, OTAVIO DOS 

SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 

OAB:10.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FELIPE OLIVEIRA DO 

CARMO - OAB:15229/MT

 Vistos,

Tratando-se de Ação de Indenização por Acidente de Veículo é 

competente o foro de domicílio do autor ou do local do fato, nos termos do 

art. 53, inciso V, do CPC.

In casu, o autor é domiciliado no Município de Várzea Grande-MT, local em 

que também ocorreu o acidente.

Com tais considerações, ACOLHO a preliminar de exceção de 

incompetência aduzida pelos requeridos e, nos termos do 64, §3º, do 

Código de Processo Civil, DECLINO da competência para processar e 

julgar a presente ação, reconhecendo o foro de Várzea Grande-MT como 

o competente para o processamento da presente.

Preclusa a via recursal, determino ao Gestor Judicial a imediata remessa 

dos autos à Comarca de Várzea Grande-MT para a distribuição a uma das 

varas cíveis, adotando as providências necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de Setembro de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 402084 Nr: 34183-76.2009.811.0041

 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: JOAQUIM CARVALHO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHELL BRASIL S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB:15388/MT, ODAIR BUSIQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057/MT, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos,DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela parte 

requerida PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, pelo que NOMEIO perito 

avaliador o profissional a ser indicado pela empresa Mediape Mediação 

Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, localizada na Av. 

Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 78.005-340, 

Cuiabá/MT, email  contato@mediape.com.br, telefone (65) 

3322-9858.INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, formular quesitos, assim como para indicar assistentes técnicos, 

com a informação do telefone e e-mail para contato do respectivo 

assistente.INTIME-SE o expert, por meio eletrônico, a fim de que, no prazo 

05 (cinco) dias, apresente a sua proposta de honorários [art. 465, §2º do 

CPC], os quais deverão ser custeados pela parte ré, pois foi quem 

requereu a prova.Havendo escusa, retornem os autos conclusos para 

nova nomeação de perito.Em caso de concordância, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de cinco dias, querendo, manifestem-se sobre 

a proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Apresentado o laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de quinze dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que deverão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos.Com as providências e após o cumprimento de todos 

os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 83924 Nr: 9546-08.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO 

TOYOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ KINCHESKI - 

OAB:5684/MT, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

PATRICIA MENDES DA SILVA CARVALHO - OAB:13800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

MILENA CORREA RAMOS - OAB:4.981/MT, ROBSON AVILA SCARINCI 

- OAB:6.939

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 189/190, pelo que determino a suspensão do feito 

pelo prazo requerido.

Uma vez decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para manifestar 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 944591 Nr: 57206-75.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINTON LEAL LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A, MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL INCORPORAÇÕES SPE 

LTDA, CLEIDE IMÓVEIS LTDA - ME, FÁCIL CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, JOSÉ RICARDO NUNES - OAB:5820-MS, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Processo n.º 57206-75.2014.811.0041Código 944591 Vistos.Trata-se de 

Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição do Valor Pago e Danos 
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Morais proposta por Welliton Leal Lima em desfavor de Prime 

Incorporações e Construções S/A, MRV Prime Parque Chapada Imperial 

Incorporações SPE Ltda, Fácil Consultoria Imobiliária Ltda e Cleide 

Imóveis.Compulsando os autos, verifico que foi entabulado acordo (fls. 

126/128) entre a parte autora e as empresas requeridas Prime 

Incorporações e MRV Prime, o qual é expressão legítima de suas vontades 

e representa composição para solução do litígio.Intimada, a parte autora 

informou o integral cumprimento da transação, requerendo a homologação 

do acordo e a extinção do feito, com sua remessa ao arquivo definitivo (fl. 

139).É o relatório.DECIDO.Ao que se observa, o acordo entabulado foi 

firmado apenas entre a parte autora e as requeridas Prime Incorporações 

e MRV Prime (fls. 126/128).Assim sendo, estando presentes os 

pressupostos necessários, notadamente a disponibilidade do direito, 

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes acima 

indicadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.Por 

conseguinte, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o feito, tão somente em 

relação as requeridas Prime Incorporações e Construções S/A e MRV 

Prime Parque Chapada Imperial Incorporações SPE Ltda, o que faço com 

resolução do mérito, ex vi do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.Os honorários advocatícios deverão ser arcados na forma 

pactuada.As custas processuais serão divididas igualmente entre as 

partes, nos termos do art. 90, § 2º, do citado Diploma Processual, devendo 

ser observada, in casu, o deferimento de justiça gratuita à parte autora, 

conforme despacho de fl. 36.Considerando que a transação não

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 803000 Nr: 9464-88.2013.811.0041

 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: DORISMAR VAZ GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:17401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos,

A parte autora propôs a presente Ação de Usucapião informando 

desconhecer o antigo proprietário do imóvel usucapiendo, o que 

impossibilitou efetuar buscas sobre o numero da matrícula do bem no 

cartório de registro de imóveis.

Ocorre que o requerente não demonstrou ter solicitado a Prefeitura 

Municipal a identificação da cadeia de proprietários cadastrados, a qual 

poderá ser atendida com a informação sobre a localização do bem ou com 

o numero de sua inscrição junto ao Município.

E, com a relação de antigos proprietário/possuidores cadastrados no 

município, poderá o autor efetuar busca tendente a levantar cópia da 

matricula do imóvel.

Intime-se o autor para a adoção dessa providência, no prazo de 30 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 446090 Nr: 20519-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMAR PEGORARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZITA HELENA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:OABMT 10889, ELIANE M.M.AFFI - OAB:9022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, observa-se que a presente ação executiva está 

embasada em nota promissória, título cujo prazo prescricional é regulado 

pelo art. 70, do Decreto nº 57.663/66, sendo de 03 (três) anos.

Assim sendo, ante o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil e considerando que não se efetivou, até o presente momento, a 

citação da parte executada, INTIME-SE a parte exequente para, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a ocorrência da 

prescrição intercorrente ou fundamentar a sua não ocorrência.

Atendida a determinação judicial supra ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1036732 Nr: 39932-64.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOALDO GERMANO BASTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA MARIA BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, CAMILA SOUZA DAMBROS - 

OAB:OAB/GO 23.429

 Ante o exposto, nos termos 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada por 

Clodoaldo Germano Bastos Moura em face de Nilda Maria Borges de 

Moura, o que faço para:a)Rescindir o contrato de locação havido entre as 

partes; b)CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 

2.301,29 (dois mil trezentos e um reais e vinte e nove centavos), valor 

correspondente a sua fração ideal 16,66 % (dezesseis vírgula sessenta e 

seis por cento) de R$ 13.813,30 (treze mil oitocentos e treze reais e trinta 

centavos), acrescido de multa contratual de 10% (dez por cento), de 

correção monetária pelo INPC a partir do vencimento e de juros moratórios 

de 1% (um por cento) a contar da citação;c)CONDENAR a parte requerida 

ao pagamento do valor correspondente aos demais alugueis e encargos 

contratuais vencidos a partir do ajuizamento da demanda até a efetiva 

entrega das chaves, na porcentagem de 16,66 % (dezesseis vírgula 

sessenta e seis por cento) (art. 323 do CPC), acrescido de multa 

contratual de 10% (dez por cento), além de correção monetária pelo INPC 

e de juros moratórios de 1% (um por cento), ambos a partir do vencimento 

de cada parcela, cuja liquidação deverá ser efetivada mediante cálculos 

aritméticos, na forma do art. 509, §2º, do Código de Processo Civil. 

d)CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, os quais fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.Nos termos do art. 63, § 1º, 

alínea “b”, da Lei nº 8.245/91, (...).Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Transitada em julgado, certifique-se e, após as cautelas de 

praxe, arquivem-se os autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 460224 Nr: 29536-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSCAR VICENTINI, FERES 

BUZAID, MANOEL PEREZ HERRANDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA 

APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS 

JUNQUEIRA - OAB:162970, PAULO BENEDITO NETTO COSTA JUNIOR - 

OAB:61232, RACHEL BOUERI NETTO COSTA DE MELO - OAB:188.169

 Assim sendo, INDEFIRO o pedido contido na petição de fls. 240/243, pois 

se faz necessária a habilitação dos sucessores do falecido Eduardo 

Raggio Vicentini, nos moldes do art. 688, inciso I, do Código de Processo 

Civil, sendo que, enquanto os herdeiros desse ou a inventariante não 

forem identificados, a sucessão processual não se concretizará. 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo estipulado, realizar a 

regularização do polo passivo, promovendo a habilitação do espólio de 

Eduardo Raggio Vicentini, acaso reste comprovada a abertura de 

inventário, ou dos herdeiros do referido espólio, na hipótese de não restar 

identificado inventariante nomeado.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques
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 Cod. Proc.: 1056035 Nr: 49179-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE FIGUEIREDO, BLENDA FIGUEIREDO 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES JOSE DE BRITO JUNIOR, JOÃO 

MALTIMIANO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MAGNO MORO SILVA 

- OAB:12.399-MT

 Intimo o Requerente, por meio de seu advogado para manifestar acerca 

da certidão negativa do Sr. oficial de justiça, no prazo de 15 (cinco) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 447086 Nr: 21190-64.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, ARIADINE GROSSI - OAB:19442/O, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - 

OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, cumprindo o que determina o item 2.10.1 da CNGC, INTIMO o 

Dr(ª). ARIADINE GROSSI, OAB/MT nº 19442, para que devolva estes autos 

à secretaria visto que antes do prazo de manifestação do exequente é 

necessário o levantamento dos valores bloqueados via BACENJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 706897 Nr: 771-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO CARVALHO CÔRTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, MIDIA MAIRA DE CARVALHO GONÇALVES - 

OAB:14637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INDEFIRO o pedido formulado às fls.72/74.Sem prejuízo, 

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para 

apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, 

alínea “b”, CPC ).Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 

(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 

este em que a prescrição estará suspensa.Uma vez transcorrido o prazo 

sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a presente execução pelo prazo 

de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, 

período este em que a prescrição estará suspensa.(..)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.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 11 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 717570 Nr: 14060-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BORRACHAS DREBOR LTDA, MANOEL DRESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVADORA BRISA PNEUS LTDA, 

ALEXANDRE LIBÂNIO LOPES DA SILVA, ROGÉRIO LIBÂNIO LOPES DA 

SILVA, VIVIANE LIBÂNIO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, LAIS OLIVEIRA BASTOS SILVA - 

OAB:15757-B, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim sendo, INDEFIRO o pedido formulado às fls.108/111.Sem prejuízo, 

Sem prejuízo, INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para 

apresentar planilha de débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, 

com aplicação da correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, 

alínea “b”, CPC ).Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a 

de que, no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 

(um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período 

este em que a prescrição estará suspensa.Uma vez transcorrido o prazo 

sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a presente execução pelo prazo 

de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, 

período este em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de 

01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de 

bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento 

provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a 

partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 

do CPC).Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, 

DESARQUIVEM-SE os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código 

de Processo Civil.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 11 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 745120 Nr: 42237-60.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVADORA BRISA PNEUS LTDA, ALEXANDRE 

LIBÂNIO LOPES DA SILVA, ROGÉRIO LIBÂNIO LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORRACHAS DREBOR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DELMAR PEREIRA 

VILELA - OAB:68.488/MG, LETÍCIA JUNQUEIRA BARACAT VILLELA - 

OAB:68557/MG, PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO 

CARVALHO - OAB: 2292-MT, LAIS OLIVEIRA BASTOS SILVA - 

OAB:15757-B

 Vistos.

Diante da ausência de manifestação da parte interessada, AGUARDE-SE 

pelo prazo de 30 (trinta) dias a iniciativa da parte interessada quanto ao 

início da fase de cumprimento de sentença.

Decorrido o prazo acima sem que nada tenha sido postulado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas necessárias.

Cuiabá/MT, 30 de agosto de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 17335 Nr: 11951-36.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE CAMPOS ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO MANOEL DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057/MT, GISELE CAMPOS ROSA - OAB:5640/MT, MARCELO 

THOME DA CRUZ - OAB:13257, NIVALDO CAREAGA - OAB:6713-B/MT, 

SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT, SILVIA GUIDES MACHADO - 

OAB:20895/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESLENE RUVIERI DE AMORIM 

- OAB:9389/MT, NILZA ANDRÉIA OLIVEIRA - OAB:9650/MT

 Vistos.

1. RENAJUD:

Considerando o elevado transcurso de tempo desde consulta efetivada à 

fl. 311, e ainda, considerando a informação trazida pela autora acerca das 

restrições anteriormente realizadas, DETERMINO seja realizada nova 

busca junto ao sistema RENAJUD para bloqueio dos veículos de 

fls.312/313.

Restando frutífera a busca de veículos, DEFIRO a penhora dos veículos 

localizados através do sistema RENAJUD, servindo a presente decisão, 
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em conjunto com o comprovante de inclusão de restrição veicular, como 

termo de constrição, independentemente de outra formalidade.

Neste caso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar acerca da restrição lançada via sistema RENAJUD, 

esclarecendo, inclusive, se deseja a apreensão e remoção do bem - 

devendo, nesse caso, informar a sua exata localização -, assim como 

indicando o depositário, nos termos do art. 840 do Código de Processo 

Civil.

Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, assim 

como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, requeira a 

substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o art. 847 do 

citado Diploma Processual.

Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com 

os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

2. MANDADO DE AVALIAÇÃO

Ante o termo de penhora de fls.273, expeça-se mandado de avaliação.

Retornando o mandado integralmente cumprido, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestarem sobre a avaliação, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão.

3. DELIBERAÇÕES FINAIS

INTIME-SE a parte exequente, via advogado, para apresentar planilha de 

débito atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias, com aplicação da 

correção monetária e juros legais (art. 798, inciso I, alínea “b”, CPC ).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de Agosto de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083889 Nr: 3409-19.2016.811.0041

 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: LAINE ALMEIDA MENEGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL MENEGHEL NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:OAB/MT 9.725/B, OSWALDO SANTOS - OAB:21.239/MT, RUY 

NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que efetue o 

depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do mandado, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 304197 Nr: 14960-11.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDRÉ ROBERTO FILATIER, JOÃO MARCOS 

FILATIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO LIMA DE MELO - 

OAB:12.144/MT, JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11785, 

LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, MAURO SERGIO 

GUERRISE - OAB:10124, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA LEMOS DA 

SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para manifestar acerca do pedido de 

desarquivamento dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734861 Nr: 31182-15.2011.811.0041

 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: MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E 

SEGURANÇA, MJB SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, SALMEN KAMAL 

CHAZALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA GALVÃO DE ASSIS ACCIOLY, 

ROBSON CARLOS LUCHI, ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 12.443, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - OAB:10831-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulado na Ação de Reparação de 

Dano Moral por Ato Ilícito movida por MJB – Comércio de Equipamentos 

Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda (Código 734861), o que faço para 

CONDENAR o réu ITAÚ UNIBANCO S/A 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). Consequentemente, condeno o requerido Itaú Unibanco ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Extingo o processo, sem 

resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação aos requeridos 

FABÍOLA GALVÃO DE ASSIS ACCIOLY e ROBSON CARLOS LUCHI.Da 

mesma forma, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo autor 

MJB – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, extinguindo o processo, sem 

resolução do mérito.Em consequência, condeno o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios aos procuradores do requeridos, os quais arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais).Julgo improcedentes os pedidos 

formulados na Ação de Reparação de Dano Moral por Ato Ilícito movida 

por Salmen Kamal Ghazale (Código 734861). Em consequência, condeno-o 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos 

procuradores dos requeridos, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Traslade-se cópia da presente sentença ao processo n.º 

31183-97.2011.811.0041, Código 734862, apenso.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos 

com baixa na distribuição.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171383 Nr: 40731-73.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICHARD DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Intimo as partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895075 Nr: 26556-45.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILTON ARAUJO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 771769 Nr: 24852-65.2012.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAÍZES CONSTRUTORA COM. E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO VIDAL MONTENEGRO - 

OAB:11917, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que efetue o 

depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do mandado, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 335036 Nr: 5587-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FATIMA LISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Intimo a parte Exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1041507 Nr: 42297-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK GUSMAO CONCEIÇÃO DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1083553 Nr: 3218-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO PEGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 932681 Nr: 50755-34.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RODRIGUES RAMOS

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 717303 Nr: 11343-04.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDOIR PEREIRA PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G DE ALMEIDA BRITO, GILDASIO DE ALMEIDA 

BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, JOAQUIM BAZILIO - OAB:OAB/SP 93.308, RODRIGO PAULO 

CORREA - OAB:2841/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que fora designada instalação 

dos trabalhos periciais para 22/10/2018 às 08h:30min na Escola de 

Educação Infantil no Bairro Pedra Noventa em cuiabá- MT, sob a 

responsabilidade da Real Brasil Consultoria, – MT, tel. 3052-7636 / 

98418-7773, ficam desde logo intimadas as partes de que deverão 

providenciar quaisquer documentos complementares indicados pelo perito 

judicial, necessários à conclusão dos trabalhos periciais.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 401402 Nr: 33738-58.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA MARIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSE AUXILIADORA LEÃO 

BARBOZA - OAB:11.756, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, 

LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:11756/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT 7670, 

RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, THOMAZ HENRIQUE 

RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, VALNIR TELLES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1027450 Nr: 35570-19.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ADÃO LEMES BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ ARFOX - OAB:13.033/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, pois uma vez que a 

Requerida voluntariamente cancelou os débitos, a divida já não mais 

existe, entretanto, persiste, diante da atitude ilícita da inscrição indevida do 

nome do autor no cadastro de inadimplentes, a necessidade de indenizar, 

razão pela qual CONDENO a requerida ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tudo 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Custas processuais 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, não havendo o cumprimento voluntário da 

sentença, intime-se a parte vencedora para requerer o que de direito no 

prazo de quinze dias. No caso de inércia, arquivem-se os autos com as 

baixas e comunicações de estilo.P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1133812 Nr: 24723-21.2016.811.0041

 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: DOMINGOS LUCAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT, RODRIGO BRANDÃO CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1142820 Nr: 28613-65.2016.811.0041

 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: EDIMAR JOSE DOS SANTOS

 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 CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Intimo as partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 716777 Nr: 10732-51.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO XAVANTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DENEL DA CUNHA, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS BRITO REBELLO - 

OAB:6024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEMIR FEGURI - 

OAB:10.335/MT, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23748/PE, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e na 

reconvenção+CONDENO a parte autora VIAÇÃO XAVANTE LTDA. ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos 

do art. 85, §2º, do CPC.CONDENO a parte reconvinte CARLOS DENEL DA 

CUNHA ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à 

reconvenção, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte reconvinte, anoto 

que a exigibilidade das obrigações, a menos que o credor demonstre que 

deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão da gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se 

passado esse prazo, nos termos do artigo 98, §3º, do mesmo Código.No 

que tange à lide secundária, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, face à sua prejudicialidade.Registrada nesta data no sistema 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 30182 Nr: 13134-57.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO SIMÕES FREIRE, NOEMI CIPRIANA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PADUA ALMEIDA FILHO, LIANE 

MARISA FOCKINK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR UGO SOUSA - 

OAB:9611-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Biolchi - OAB:3.536/MT, 

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - OAB:6953

 Processo n.º 13134-57.2001.811.0041Código 30182Vistos.Trata-se de 

Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, em fase de cumprimento 

de sentença, ajuizada por Flávio Simões Freire e Noemi Cipriana de 

Oliveira em desfavor de Antônio de Pádua Almeida Filho e Liane Marisa 

Fockink.Compulsando os autos, verifico que as partes exequentes e o 

executado Antônio de Pádua Almeida Filho entabularam acordo (fls. 

590/592), por meio do qual transacionaram o pagamento parcelado do 

débito, sendo a última prestação a vencer aos 15 (quinze) dias do mês de 

fevereiro de 2021.É o relatório.DECIDO.No que se refere ao requerido 

Antônio de Pádua Almeida Filho, em razão do acordo entabulado, 

SUSPENDO o presente feito até o mês de março de 2021, prazo suficiente 

para pagamento integral do acordo, nos termos do art. 922 do Código de 

Processo Civil .Transcorrido o prazo, INTIMEM-SE as partes exequentes 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe se houve o integral 

cumprimento da avença, sob pena de, no silêncio, entender-se que o 

acordo foi regularmente cumprido.Por outro de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 142208 Nr: 26675-89.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE DE FÁTIMA MARQUES PALONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que efetue o 

depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do mandado, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 343336 Nr: 13651-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE ARRUDA GARCIA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H. GUIMARÃES - 

OAB:3515-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, ANDERSON GONÇALVES DA SILVA - OAB:20.171, EDER 

ROBERTO PIRES DE FREITAS - OAB:3889/MT, ÉRICA RODRIGUES 
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ROMANI - OAB:5822/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6660, LUIS FERNANDO WAHLBRINK 

- OAB:8830, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, REINALDO 

VIEIRA DA CUNHA - OAB:11989, ROBERTA VIEIRA BORGES - 

OAB:8633/MT, RODRIGO TEIXEIRA TANAHAKI - OAB:11.998

 Nesta data, cumprindo o que determina o art. 431 da CNGC (Prov. 

41/2016-CGJ), INTIMO o Dr(ª).ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA , 

OAB/MT nº 13.786 , para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) 

dias, nos termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC, sob pena de perda do direito 

de vistas fora do cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo e comunicação à OAB para providências disciplinares.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1073288 Nr: 56756-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AULECIO DE ALMEIDA

 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:

 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1152331 Nr: 32703-19.2016.811.0041

 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: LUIZ GUILHERME BOURET TORRES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO, MAYARA 

VITORIA DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que efetue o 

depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do mandado, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 794020 Nr: 324-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON DE ALMEIDA FAVA, ELIZABETE CURSINA 

ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEINER LEAL ROSA - 

OAB:7715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Intimo a parte requerente, via DJE, para se manifestar sobre a 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença, no prazo de 15 (quinze) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 759527 Nr: 11838-14.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FACCHINI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I T DEFANTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAMPIM CASSIMIRO - 

OAB:218164/SP, Dagmar Juliana Bernardi Jaqcob - OAB:4864-B/MT, 

MARCO ANTONIO CAIS - OAB:97584/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que efetue o 

depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do mandado, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 902620 Nr: 31772-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEUSA PAIM DE GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte autora para manifestar acerca dos Embargos de 

Declaração de fls. 85/87, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1047211 Nr: 45013-91.2015.811.0041

 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: RODRIGO GUEDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO DE MIRANDA - OAB:12.333

 Intimo as partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 752334 Nr: 4166-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Intimo a parte autora para que comprove nos autos a publicação do Edital 

de Citação, no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 827259 Nr: 33142-35.2013.811.0041

 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: ZAORI MARQUES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT
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 Nesta data, intimo a parte autora para manifestar acerca do pagamento 

voluntario da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 806435 Nr: 12914-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DE BRITTO SIADE, 

RAFAEL RODRIGO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455, RODRIGO PINHEDO HERNANDES - 

OAB:19.124/O OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que efetue o 

depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do mandado, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1112966 Nr: 15920-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTE ODONTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRIA ASSOCIAÇÃO DOS PACIENTES, ANA 

MÁRCIA AGUIAR DE AGUIAR, PAULO RUFINO BEZERRA, RIVANE DE LIMA 

BRAGA, FERNANDA RODRIGUES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA MARRAFON - 

OAB:8565/MT

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 798439 Nr: 4828-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LF ALVES DE OLIVEIRA LOCAÇÃO ME, LF 

ALVES DE OLIVERIDA LOCAÇÃO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1124118 Nr: 20499-40.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO VIEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAITON LUIZ PANAZZOLO - 

OAB:16.705/MT, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE P. CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 Intimo as partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial, no prazo 

de 15 (quinze) dias.Nada mais.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 872685 Nr: 11551-80.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GEOVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAD DO NASCIMENTO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES ROSA DE MORAES - 

OAB:11627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESLY GERALDO PINHEIRO - 

OAB:16549/MT, FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - OAB:6.469/MT

 Por fim, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO de 

condenação do autor por calúnia e difamação.A título de sucumbência, 

CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas judiciais e, 

ainda, honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de 

P r o c e s s o  C i v i l . R e g i s t r a d a  n e s t a  d a t a  n o  s i s t e m a 

informatizado.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Transitada em julgado, 

certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.P. R. I. 

C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 139098 Nr: 23900-04.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO ED. WALL STREET, FLÁVIO MÜLLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCENOR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT, NEIVA BENEDITA DE JESUS - OAB:2.118/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCENOR ALVES DE SOUZA - 

OAB:3.670-A/MT

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1289081 Nr: 4648-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADYNNE KURTZ BARROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311, HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o requerente, na pessoa de seu advogado, para manifestar acerca 

da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1110754 Nr: 14974-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAUTO BENEDITO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 Intimo as partes para se manifestarem acerca do Laudo Pericial, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos
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Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734862 Nr: 31183-97.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALMEN KAMAL CHAZALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIOLA GALVÃO DE ASSIS ACCIOLY, 

ROBSON CARLOS LUCHI, ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRO PAULO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 12.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulado na Ação de Reparação de 

Dano Moral por Ato Ilícito movida por MJB – Comércio de Equipamentos 

Eletrônicos e Gestão de Pessoal Ltda (Código 734861), o que faço para 

CONDENAR o réu ITAÚ UNIBANCO S/A 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). Consequentemente, condeno o requerido Itaú Unibanco ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.Extingo o processo, sem 

resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação aos requeridos 

FABÍOLA GALVÃO DE ASSIS ACCIOLY e ROBSON CARLOS LUCHI.Da 

mesma forma, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo autor 

MJB – VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, extinguindo o processo, sem 

resolução do mérito.Em consequência, condeno o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios aos procuradores do requeridos, os quais arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais).Julgo improcedentes os pedidos 

formulados na Ação de Reparação de Dano Moral por Ato Ilícito movida 

por Salmen Kamal Ghazale (Código 734861). Em consequência, condeno-o 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos 

procuradores dos requeridos, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). Traslade-se cópia da presente sentença ao processo n.º 

31183-97.2011.811.0041, Código 734862, apenso.Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos 

com baixa na distribuição.P.R.I. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029935-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BRAUN MONTRESOR (AUTOR(A))

RENATO SEICHI TOMIYOSHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029935-35.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DANIELA 

BRAUN MONTRESOR RÉU: IUNI EDUCACIONAL 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 Daniela Braun 

Montressor em desfavor de Iuni Educacional Ltda (Unic Cuiabá), ambos 

qualificados no autos. Alega a requerente que ingressou na universidade 

requerida no primeiro semestre de 2016, obtendo o financiamento de 

94,61% (noventa e quatro vírgula sessenta e um por cento) perante o 

FIES, para cursar a faculdade de medicina. Menciona que desde o início do 

curso a requerida nunca havia realizado qualquer tipo de cobrança além 

dos 5,40% (cinco vírgula quarenta por cento) sobre a mensalidade ou 

sobre os eventuais débitos excedentes. Aduz que nos aditamentos 

realizados, sempre foi mantido o mesmo percentual de financiamento. 

Contudo, a requerida, sem nenhuma justificativa, passou a emitir boletos 

no valor de R$ 2.547,99 (dois mil quinhentos e quarenta e sete reais e 

noventa e nove centavos), e ainda, iniciou uma cobrança adicional de R$ 

4.550,51 (quatro mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e um 

centavos). Sustenta que a requerida, além de utilizar meios abusivos de 

cobrança, impede a rematrícula caso os valores não sejam quitados. Por 

entender que a cobrança é abusiva, requer, em sede de tutela de 

uugência: a) a suspensão qualquer cobrança além dos valores já 

suportados pelo FIES no percentual de 94,61%; b) que a requerida se 

abstenha de condicionar a rematrícula e o aditamento do dos próximos 

semenstres ao pagamento do débito discutidos nos autos; c) que a 

requerida se abstenha de negativar seus dados pelo débito discutido nos 

autos; d) que a requerida não crie qualquer óbice para utilização do portal 

do aluno e do ambiente virtual de aprendizagem, e ainda, permita o acesso 

ao campus universitário e a todo departamento necessário e) que o seu 

nome permaneça na lista de chamada e seja permitido assistir as aulas e a 

realização das provas nas datas programadas, e por fim, f) que a 

requerida emita boletos com os valores no percentual de 5,40% a fim de 

que possa adimplir com os valores que lhe são devidos. É o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Isso porque resta evidenciado nos autos, notadamente na 

cláusula 3ª do contrato celebrado com o FIES (Id nº 15280924, pág.2), que 

o agente financeiro concedeu a aluna financiada limite de crédito global 

para o financiamento do curso de graduação em medicina, no valor de R$ 

619.467,40 (seiscentos e dezenove mil quatrocentos e sessenta e sete 

reais e quarenta centavos). Consta, também, no Id nº 15280931, o extrato 

financeiro de débitos em abertos junto à requerida, no qual se verifica a 

cobrança no valor de R$ 7.807,04 (sete mil oitocentos e sete reais e 

quatro centavos). Portanto, muito embora se verifique no contrato 

acostado que o financiamento destina-se ao custeio de 94,61% (noventa 

e quatro vírgula sessenta e um por cento) dos encargos educacionais 

(cláusula 4ª – Id nº 15280924, pág.3), é clarividente que os outros 5,40% 

(cinco vírgula quarenta por cento) não podem atingir o valor de R$ 

7.807,04 (sete mil oitocentos e sete reais e quatro centavos) 

correspondente à soma das cobranças lançadas no extrato financeiro. 

Portanto, não restando claro a que título foram lançadas as cobranças 

pedentes no extrato financeiro da parte autora, entendo presente o 

requisito da probabilidade do direito. Ressalta-se, ainda, que, nos termos 

da Portaria Normativa nº 24 do Ministério da Educação e Cultura - MEC, de 

10.12.2011, é vedado as instituições exigirem pagamento de mensalidades 

e matrículas ao estudante que tenha concluído sua inscrição do Sisfies. 

Vejamos: Art. 2º-A É vedado às instituições de ensino superior 

participantes do Fies exigirem pagamento da matrícula e das parcelas das 

semestralidades do estudante que tenha concluído a sua inscrição no 

Sisfies. Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo 

de dano, tendo em vista que, conforme narrado na exordial, a aluna está 

sofrendo sanções pedagógicas como a impossibilidade de efetuar 

rematrícula. Apesar de ser suficiente a presença do perigo de dano para 

preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora sub judice, faz-se 

presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, 

se a tutela provisória não for concedida agora por este Juízo, há sério e 

concreto risco da requerente não conseguir concluir o semestre letivo a 

tempo, acarretando atraso na conclusão de seu curso, além de ter seus 

dados incluídos nos cadastros restritivos de crédito. De fato, caso a 

requerente não esteja matriculada, não poderá realizar as avaliações, fato 

que a impedirá de dar continuidade à sua graduação e de acompanhar a 

sua turma no semestre seguinte. Em hipótese semelhante ao do presente 

feito, vide os julgados a seguir, in verbis: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA. 

INADIMPLÊNCIA DA ALUNA. Tendo havido a prolação de sentença e a 

interposição de apelação na ação originária, a competência para a 

apreciação de pedido de tutela provisória é do Tribunal, consoante o 

disposto no art. 299, parágrafo único, do CPC/2015. Os requisitos para a 
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concessão de tutela provisória de urgência são a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do 

art. 300 do CPC/2015. Considerando que não foram apontadas 

circunstâncias fáticas que afastem o direito da impetrante a manter seu 

vínculo com a instituição de ensino e realizar as disciplinas do Curso de 

Medicina, é de se manter o posicionamento adotado por esta Corte no 

sentido de reconhecer o direito da impetrante a sua rematrícula, 

independentemente da existência de pendências financeiras pretéritas, 

uma vez que a sua inscrição no sistema FIES encontra-se regular.” (TRF 

4ª R.; AGRLEG-TAT 5035912-62.2016.404.0000; Quarta Turma; Relª Desª 

Fed. Vivian Josete Pantaleão Caminha; Julg. 17/05/2017; DEJF 

23/05/2017). Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso 

concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a 

cobrança do valor dado por inadimplente e o cancelamento da matrícula. 

Posto isso, com fulcro no art. 300, §2º do CPC, DEFIRO a tutela provisória 

de urgência, o que faço para determinar que a requerida: a) sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, SUSPENDA toda e qualquer cobrança 

suportada pelo FIES no percentual de 94,61% (noventa e quatro vírgula 

sessenta e um por cento); EMITA os boletos no percentual a ser cobrado 

de 5,40 % (cinco vírgula quatro por cento); b) sob pena de aplicação de 

multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada ato de 

descumprimento, nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, 

ambos do CPC, SE ABSTENHA de impedir a rematrícula da requerente nos 

períodos letivos subsequentes com base em cobranças como as 

debatidas nestes autos, bem como se inserir os dados da parte autora no 

cadastro restritivo de crédito, e ainda, que a requerida não crie qualquer 

óbice para utilização do portal do aluno e do ambiente virtual de 

aprendizagem, e ainda, permita o acesso ao campus universitário e a todo 

departamento necessário. Considerando inexistir nos autos elementos 

hábeis a ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada, 

DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos 

artigos 98, § 1º, e 99, ambos do No mais, ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 13 de Setembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1029608-90.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WALFREDO 

RAIMUNDO ADORNO MOURA JUNIOR RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A. AT Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Reparação po Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Walfredo Adorno Moura Junior, em 

desfavor de Banco Bonsucesso S/A, ambos qualificados no autos. Aduz 

a parte autora que firmou contrato de empréstimo consignado com a 

requerida. Menciona que após a contratação, deduziu que os descontos 

estavam em conformidade com o pactuado. Todavia, ao analisar sua folha 

de pagamento, deparou com descontos indevidos efetuados pela 

requerida à título de “cartão de crédito”. Assevera que, após detida 

análise, verificou que os descontos iniciaram em março de 2016 incidindo 

até agosto de 2018. Relata que se dirigiu até a MT Cred, correspondente 

da requerida, para questionar sobre os descontos à título de cartão de 

crédito, uma vez que nunca havia contratado, momento em que foi 

informado acerca da existência de um contrato celebrado entre as partes. 

Sustenta que em decorrência da não apresentação do contrato, realizou 

reclamação no PROCON, situação em que foi apresentado um contrato 

com assinatura diversa da sua e dados incompatíveis. Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de 

efetuar descontos em folha de pagamento referente ao contrato 

impugnado, bem como não promova cobrança e inserção dos seus dados 

nos cadastros restritivos 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 o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos os descontos perpetrados pela requerida (Id nº 

15233082, pág.3), o que dá suporte à alegação da parte autora. O 

desconto de valores relativos a serviços não contratados, sem sombra de 

dúvida, é prática ilegal que causa transtornos de ordem financeira na vida 

do consumidor. À propósito, colaciono o seguinte julgado do Egrégio 

Tribunal de Justiça Mato Grossense: “APELAÇÕES CÍVEIS – 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE PERPETRADA – 

AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS NO TERMO DE 

ADESÃO E CARTÃO DE CRÉDITO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS – 

DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – 

APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – 

RESPONSABILIDADE EXISTENTE (SÚMULA N. 479 DO STJ) - DEVER 

INDENIZATÓRIO EXISTENTE – VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) 

FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL – VALOR DENTRO DOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARÁTER 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA – APELOS 

DESPROVIDOS. À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos 

gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de 

operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor 

dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados 

na entabulação do negócio. Havendo demonstração descontos indevidos 

em folha de pagamento, decorrentes de fraudes, em negócios que 

envolve a instituição bancária responsável pelo holerite, resta 

caracterizado o dano moral presumido. Deve ser mantido o valor fixado a 

título de indenização, quando ele observa os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação.”(Ap 

26137/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)” 

Da mesma forma, encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, 

tendo em vista que, caso os descontos persistam, a parte requerente 

sofrerá prejuízos econômicos, uma vez que será privada de parte de seu 

salário. 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, 
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as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com o 

retorno regular do desconto relativo ao cartão de crédito. Ante o exposto, 

com amparo no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, o 

que faço para determinar que a requerida SE ABSTENHA de efetuar os 

descontos na folha de pagamento referente ao contrato impugnado, bem 

de procecer com a inserção dos dados da parte autora nos cadastros 

restritivos de crédito, e ainda, de efetuar cobrança acerca do contrato de 

cartão de crédito impugnado, até ulterior deliberação do juízo. Para o caso 

de descumprimento desta decisão, FIXO multa por descumprimento no 

valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, 

c/c artigo 537, do CPC/2015, sem prejuízo de eventual aplicação de multa 

de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado 

Diploma Processual. 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. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 13 de Setembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002427-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LOPES RODRIGUES (AUTOR(A))

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DE MELLO FILHO (ADVOGADO(A))

EDIVALDO BENEDITO DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002427-17.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DANIEL 

LOPES RODRIGUES RÉU: EDIVALDO BENEDITO DE OLIVEIRA 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 14 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: 1015006-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DASSI (REQUERENTE)

LETICIA DASSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

CASSIO HUMBERTO ALVES SANTOS (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015006-94.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

JOELSON DASSI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 14 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-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1038691-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1038691-67.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 6.127,50; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

(151)/[VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / ATUALIZAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: LUCIANA BORGES DE FIGUEIREDO 

Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. A assistência 

judiciária gratuita foi concedida em sede recursal. Trata-se de Liquidação 

de Sentença ajuizada em desfavor de Ympactus Comercial Ltda 

(Telexfree), em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos do 

processo da Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001, que 

condenou a requerida, além de outras medidas, à restituição das cotas 

adquiridas pelos investidores. Acerca da liquidação de sentença coletiva, 

o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 

1247150/PR, sedimentou o entendimento de que a sentença prolatada em 

ações coletivas vocacionadas a tutelar direitos individuais homogêneos, 

possui, a rigor, caráter genérico, sem a individualização dos beneficiários, 

havendo necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação 

coletiva para apuração do an debeatur e do quantum debeatur. Destarte, a 

liquidação de sentença em ação coletiva depende de prova de fato novo 

em relação à demanda originária, porquanto, além da apuração da 

quantidade a ser paga pelo réu a cada autor, deve haver a demonstração 

do nexo causal entre os danos individual e a responsabilização imposta na 

sentença, que caracteriza apenas o dano geral. Exatamente esse o caso 

dos autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e 

provar fato novo, consistente não só na aquisição de conta junto à 

empresa requerida, ou seja, a sua condição de “Partner” ou de uma das 

modalidades de “divulgadores” mencionadas no subitem “B1” e seguintes 

da parte dispositiva da sentença coletiva, mas também na existência de 

saldo, de acordo com as circunstâncias dos fatos considerados na 

demanda originária. Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado 

na espécie está disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de Processo 

Civil, através de procedimento comum, tendo em vista que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. Ante o exposto, RECEBO a 

liquidação de sentença pretendida, nos moldes do artigo 509, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Diante das especificidades da causa e visando 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, DEIXO de designar 

audiência de conciliação neste momento, o que faço com fulcro no art. 

139, inciso VI, do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no 

pedido de liquidação, nos termos do art. 511 c/c art. 344 do Código de 

Processo Civil. No que se refere ao pedido de exibição de documentos, 

entendo que comporta deferimento, eis que os extratos e movimentações 

referentes às contas de titularidade da parte autora são documentos 

comuns às partes (artigo 399, III, do CPC/2015), bem como imprescindíveis 

ao deslinde da causa, motivo pelo qual, estando eles sob a guarda e 

custódia da empresa, pode o juiz ordenar a sua exibição incidental, 

cabendo à parte requerida exibi-los ou provar que não os detêm, a teor do 

que preceitua o art. 398 do Código de Processo Civil. Destarte, sendo a 

empresa demandada a responsável pela posse e administração dos 

dados referentes aos seus “divulgadores” e, por ser quase impossível a 

obtenção de tais informações pela parte requerente, impõe-se a 

determinação para que tais documentos venham aos autos para fazer a 

liquidação do valor devido. Ante o exposto, com amparo no art. 398 do 

CPC/2015, DEFIRO o pedido de exibição de documentos, pelo que deverá a 

parte ré apresentar todos os documentos financeiros relativos à parte 

requerente [tais como, extratos financeiros, minuta do contrato de 

investimento e participação em publicidade celebrado entre as partes, 

comprovantes de pagamento dos investimentos realizados e 
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demonstração dos valores atualizado] ou justificar a não apresentação, 

provando que não os possui ou que não tem a obrigação legal de 

apresentá-los, sob pena de serem admitidos como verdadeiros os fatos 

que a parte autora pretendia provar por meio dos documentos, nos termos 

do art. 400 do novo Código de Processo Civil. Contudo, amplio o prazo 

para a juntada da documentação para 15 (quinze) dias, de forma a unificar 

o prazo para a exibição de documentos e o prazo para apresentação da 

contestação. Portanto, no prazo para contestação, deverá a parte 

demandada acostar aos autos toda a documentação relacionada com a 

pretensão do processo, assim como comprovar os valores eventualmente 

pagos à parte autora a título de bonificações, para o fim de abatê-las, se 

existentes, no saldo devedor, tudo sob pena de se presumirem 

verdadeiros os fatos e valores indicados na exordial. Na hipótese da parte 

requerida alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo 

do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do 

Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 04 

de Maio de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011964-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR (EXEQUENTE)

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011964-37.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MAURO MARTINS SANCHES JUNIOR EXECUTADO: ERIC MIRANDA DE 

FIGUEIREDO Vistos etc. Trata-se de execução de título extrajudicial movido 

por MAURO MARTINS SANCHES JÚNIOR em desfavor de ERIC MIRANDA 

DE FIGUEIREDO, devidamente qualificados nos autos. Aportou aos autos 

petição do exequente (ID. 14113665), informando que mesmo devidamente 

intimado, o Executado não pagou o débito e não indicou bens à penhora, 

motivo pelo qual, requereu a tentativa de penhora on line via bacenjud, 

bem como a penhora do imóvel localizado na Rua General Melo, com área 

de 300,00 m², nesta cidade de Cuiabá/MT, descrito e caracterizado sob 

R.8 da Matrícula nº 41.599 do 5º Serviço Notarial e Registros de Imóveis 

da Comarca de Cuiabá/MT, inscrito e cadastrado na Prefeitura Municipal de 

Cuiabá/MT, sob nº 01.5.24.029.0011.001. 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 deferida 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, tem-se a possibilidade de penhora 

dos numerários existentes em contas correntes, sendo depósitos ou 

aplicações financeiras até o valor da dívida executada. Vejamos o que 

dispõe o artigo 854 “caput” do Código de Processo Civil: “Art. 854. Para 

possibilitar a penhora de dinheiro em deposito ou aplicação financeira, o 

juiz, a requerimento do exeqüente, requisitara a autoridade supervisora do 

sistema bancário, preferencialmente por meio eletrônico, informações 

sobre a existência de ativos em nome do executado, podendo no mesmo 

ato determinar sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução. § 

1° As informações limitar-se-ão a existência ou não de deposito ou 

aplicação até o valor indicado na execução”. Ademais, estabelece o artigo 

835 do Código de Processo Civil a ordem legal de nomeação: “Art. 835. A 

penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; 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) Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de 

penhora on-line, que deverá recair sobre dinheiro na conta da parte 

executada ERIC MIRANDA DE FIGUEIREDO, pessoa física, cpf nº 

815.441.621-20, sobre a quantia de R$ 53.512,47 (cinquenta e três mil 

quinhentos e doze reais e quarenta e sete 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 da constrição acima deferida 

através do Sistema Bacenjud. Procedida à penhora, intime-se o executado 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze). 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. Não obtendo êxito na 

tentativa de penhora on-line via Bacenjud, DEFIRO, desde já, o pedido de 

penhora sobre o imóvel indicado no id.14113719, nos termos do artigo 

838, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte exequente para 

providenciar a respectiva averbação no ofício imobiliário (art. 799, IX 

NCPC), bem como matrícula atualizada do bem. Expeça-se o necessário 

para que seja efetivada a penhora dos imóveis indicado, nomeando-se o 

próprio executado proprietário como depositário. Lavre-se o competente 

Termo de Penhora. Efetivada penhora, proceda-se com a avaliação do 

bem penhorado. Após a juntada do laudo de avaliação, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 dias, se manifestem sobre a avaliação, 

sob pena de preclusão. Tratando-se de penhora de bem imóvel, intime-se 

o executado, juntamente com seu cônjuge, se casado for (art. 842 NCPC). 

Na oportunidade, deve o credor manifestar interesse na adjudicação do 

bem penhorado ou no procedimento denominado “alienação por iniciativa 

particular” regulamentado pelo artigo 880 do NCPC, sob pena da execução 

prosseguir com a forma convencional (alienação do bem penhorado por 

meio de hasta pública). Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031603-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CESAR GODOI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA (DEPRECANTE)

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RUPOLO - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031603-75.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA DEPRECADO: L M RUPOLO - 

ME IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos, intimando a parte autora, para 

que intime a testemunha por ele arrolada para comparecer na audiência de 

oitiva da mesma no dia 17/10/2018, às 14:00horas, que será realizada na 

9ª Vara Cível, no Fórum da Comarca de Cuiabá. Cuiabá - MT, 14 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031603-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CESAR GODOI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA (DEPRECANTE)

SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L M RUPOLO - ME (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1031603-75.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

NUTRECO BRASIL NUTRICAO ANIMAL LTDA DEPRECADO: L M RUPOLO - 

ME IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos, intimando a parte autora, para 

que intime a testemunha por ele arrolada para comparecer na audiência de 

oitiva da mesma no dia 17/10/2018, às 14:00horas, que será realizada na 

9ª Vara Cível, no Fórum da Comarca de Cuiabá. Cuiabá - MT, 14 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: 1002004-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPTIVA COMERCIO, CONSULTORIA E TELEFONIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1002004-91.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS EM 

ENDUCACAO DA UNIV FEDERAL DE MATO GROSSO RÉU: CAPTIVA 

COMERCIO, CONSULTORIA E TELEFONIA LTDA - ME IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono os autos intimando a parte autora, por seu advogado, para dar 

andamento ao feito no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 14 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-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1037349-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA BENEDITA DOS SANTOS COSTA (REQUERENTE)

MARCELO ANGELO DE MACEDO (ADVOGADO(A))

ROSANA LORIS AZEVEDO (ADVOGADO(A))

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1037349-21.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: CLEIA BENEDITA DOS SANTOS COSTA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Considerando que houve 

interposição de agravo de instrumento pela parte autora face a decisão 

que indeferiu a justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso concedeu a liminar pleiteada no recurso, determinando o tramite 

normal da presente ação, até que possa decidir com certeza e segurança 

sobre o mérito, recebo a presente demanda. Tratando-se de Liquidação de 

Sentença pelo Procedimento Comum c/c Tutela Provisória De Urgência 

Antecipada de Exibição de Documentos, recebo a presente pelo 

procedimento comum, nos termos do art. 509, inciso II, do Código de 

Processo. INTIME-SE pessoalmente a parte ré para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contestação (artigo 511, CPC). Quanto ao pedido 

de exibição de documentos formulado, considerando que o autora adquiriu 

conta(s) junto ao sistema da demandada, efetuando o pagamento pela 

aquisição da(s) mesma(s), cabível o deferimento do pedido. Posto isto, 

DETERMINO que a requerida exiba os documentos solicitados pela parte 

autora na exordial, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 524, 

§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Consigno que deixo de designar 

audiência de conciliação neste momento, a qual poderá ser posteriormente 

designada, nada impedindo a sua realização durante o processamento do 

feito (artigo 139, V, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000760-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

LEANDRO RIPOLI BIANCHI (ADVOGADO(A))

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENIL DIAS DA SILVA (RÉU)

JAQUELINE DUARTE DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000760-30.2017.8.11.0041 AUTOR(A): HELENA 

MARIA DO NASCIMENTO RÉU: JOSENIL DIAS DA SILVA, JAQUELINE 

DUARTE DOS SANTOS IMPULSIONAMENTO Certifico que decorreu o 

prazo sem apresentação de defesa pela requerida, posto isso impulsiono 

os autos intimando a parte autora, para requerer o que de direito, no prazo 

de 05 dias. Cuiabá - MT, 14 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 340633 Nr: 32910-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORISVALDO SANTOS ALMEIDA, JACINTA DA 

CONCEIÇÃO DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LEMOS MARTINS, JAIME OSVAIR 

COATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 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. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 296157 Nr: 11997-30.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEY DE OLIVEIRA VIEIRA, TAPAIÚNA 

CAPINAMARIS BUENO FRAGA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UCAM - UNIÃO COXIPOENSE DE ASSOCIAÇÃO 

DE MORADORES, CHAPA 04 - GILBERTO DE FÁTIMA BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO MOREIRA SCHOLER - 

OAB:9404, MARCELO PRADO FALEIROS - OAB:9.253/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos de Oliveira 

Assumpção Junior - OAB:7021/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUNÇÃO JÚNIOR - OAB:7021/MT, WAGNER DE LIMA SANTOS - 

OAB:10.669

 Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

oferecer manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. Caso a tentativa de 

localização de bens do executado torne infrutífera 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 796446 Nr: 2793-49.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOVEIS BENTEC LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA NOVAK, NAMIR JACOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA CANABARRO 

VANONI - OAB:OAB/RS 61.186, LAURA FABIANA LEAO DE BARROS - 

OAB:12366-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se a busca via Renajud, conforme determinado às fls. 109/110.

Proceda-se a transferência da quantia bloqueada via Bacenjud para conta 

única.

No mais, citem os executados nos endereços indicados pelo exequente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 765115 Nr: 17801-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE TAL, MINERAÇÃO 

PANAMERICANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 
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OAB:15.936/MT

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento dos exequentes, determinando 

que requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício as 

três ultimas declarações do imposto de renda, SEM VIOLAR OS SIGILOS 

BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto 

na CNGC, solicitação sobre a existência de bens em nome das partes 

executadas.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 a CNGC, mantenha-se o feito 

concluso em gabinete para a efetivação das buscas acima deferida 

através dos Sistemas Renajud e Infojud.Procedida à penhora, intime-se a 

parte executada para, querendo, oferecer manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.Caso a tentativa de localização de bens do executado torne 

infrutífera 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 881013 Nr: 17419-39.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA TREVISAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, 

AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, GOLD BLACK 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962/MT, JANAYNA NUNES DE ARRUDA - OAB:17.625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.104-A/MT, DINARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10105, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142.452/SP

 INDEFIRO o pedido do exequente de fls. 747/748, no caso em tela sequer 

demonstrou por meio de contrato social a qualidade de sócio, bem como 

deixou de juntar o quadro societário que indique a participação de cada um 

dos sócios por meio de documento hábil, uma vez que não cumpre ao juízo 

praticar atos típicos de parte, bem como de que o pleito deve respeitar o 

competente incidente instituido pela nova ótica processual.Caso negativa a 

penhora, Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, 

bem como para que informe no prazo de 15 (quinze) dias se o crédito 

encontra-se habilitado na recuperação judicial.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 833766 Nr: 39148-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA NUNES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, 1º CARTÓRIO 

TABELIÃO PROTESTO CAMPINAS/SP, 2º CARTÓRIO TABELIÃO 

PROTESTO CAMPINAS/SP, PEDAGIO SP CGMP CENTRO GESTÃO MEIOS 

PAGAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17298-A/MT, DINARÚ DA SILVA PAIXÃO - OAB:10105, LUIS 

FELIPE CAMPOS SILVA - OAB:184146, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SILVANA NUNES 

XAVIER em face de BANCO SANTANDER e OUTROS.

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. 439.

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.: 1129454 Nr: 22800-57.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE FERREIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, EDUARDO CHALFIN - OAB:53588 OAB/RJ, Eveline 

Guerra da Silva - OAB:22987/O, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:10.133

 Vistos etc.

Em sede de defesa a requerida requer a denunciação a lide em face da 

empresa DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

E em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da Lide, 

nos termos do artigo 88 do CDC.

Neste sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - DENUNCIAÇÃO À LIDE - 

IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA - 

MANUTENÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Conforme a 

jurisprudência desta Corte, tratando-se de relação de consumo, protegida 

pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a Denunciação da Lide, a 

teor do art. 88 do CDC. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo 

capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus 

próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido”. (STJ. AgRg no 

AREsp 195165 / MG. Ministro SIDNEI BENETI. DJe 14/11/2012).

Importante registrar que a inclusão no polo passivo do denunciado retro 

dito, somente comprometerá os princípios da economia e celeridade 

processuais, destacando que a parte demandada poderá, se possível for, 

ingressar com ação regressiva, posteriormente, em processo autônomo.

Desse modo, INDEFIRO a DENUNCIAÇÃO À LIDE.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 730639 Nr: 26709-83.2011.811.0041

 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): MINERAÇÃO SÃO BENEDITO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Vistos etc.

 Proferida a sentença de mérito, a embargante opos embargos de 

declaração, com propósito infringente (modificativo), indispensável o 

respeito ao contraditório e a ampla defesa em face da parte embargada.

Dessa forma, intimem-se a embargada para manifestação no prazo legal.

Encaminhem-se os autos a Defensoria Pública Estadual.

Após, voltem os autos conclusos para análise e decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 724332 Nr: 19982-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FERREIRA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT DOMANI, FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BRASSIL 

DOWER - OAB:13.914MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT 16846-A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Vistos etc.

Às fls. 332/333, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 456300 Nr: 27105-94.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEÓRGIA MACEDO PEREIRA LUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ZANETTI GHIORZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A, EVANGELINA APARECIDA BARROS 

GONÇALVES - OAB:10.417/MT, GLEICY LAURA BARROS GONÇALVES 

LIMA - OAB:13441-B

 Vistos etc.

Renove-se a ordem de bloqueio Bacenjud, pelas mesmas razões 

fundamentadas às fls. 467/468.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1117751 Nr: 17805-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAIS AIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISVALDO MENDES RAMOS - 

OAB:19.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

A parte executada efetuou o cumprimento espontâneo da sentença.

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.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 

parte exequente às fls. 212.

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.: 933169 Nr: 51007-37.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA CARDOSO DE CAMPOS JULIANI, 

MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA, MARIA EUGENIA 

CARDOSO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA SPE 018 S.A, BROOKFIELD 

INCORPORAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE REZENDE IUNES DE 

SOUSA - OAB:12.867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846

 Vistos etc.

Às fls. 633/634 e 635, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.
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Vincule-se o valor depositado a este processo.

Com relação à expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68 de 03.05.2018 do 

CNJ, que possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 450641 Nr: 23165-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT, WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 863/865.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 381464 Nr: 17777-77.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LILLIAN MOURA MARTINS FRATTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA SIQUEIRA DA 

SILVA - OAB:6120/MT, DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - 

OAB:11.092/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

MARILEI CARDOSO - OAB:12.904, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - 

OAB:19495/O

 Vistos etc.

Às fls. 300/301, foi acolhida a exceção de pré-executividade e indeferido 

o prosseguimento do cumprimento de sentença em razão da gratuidade da 

justiça deferida a parte por meio do decisório de fls. 102, datada de 1º de 

julho de 2009.

A exequente requer a revogação do benefício, sob o fundamento da 

executada de ser empresária.

Instada a executada a se manifestar, colacionou aos autos o petitório de 

fls. 313/319.

É o relatório.

Decido.

O benefício foi concedido a parte quando do ajuizamento da ação sem 

qualquer impugnação a época pela parte ora exequente.

Em que pese a parte querer renascer questões afetas a fase cognitiva ao 

falar da natureza do procedimento hospitalar, a matéria é preclusa nos 

autos, uma vez que não é novidade e não foi impugnada no momento 

oportuno o benefício sob esse aspecto.

No mais, nota-se que de fato a executada foi empresária na qualidade de 

microempreendedor individual, o que por si só não implicaria em revogação 

do benefício, quanto mais, conforme documentação apresentada às fls. 

313/319, verificando-se que a firma individual foi baixada/paralisada.

Posto isso, diante da ausência de fundamentação ao ponto de ilidir o 

benefício, rejeito o pedido de revogação e determino o cumprimento em 

integra do decisório de fls. 300/301.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1030811 Nr: 37190-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPOS E CIA LTDA., RUTH CAMPOS TRECHAUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LENIR DA SILVA DANTAS - ME, MARIA 

LENIR DA SILVA DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CAROLINE 

TRECHAUD - OAB:14.099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 250181 Nr: 17259-92.2006.811.0041

 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: ROVILIO MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER DISNEY MULLER RODKEMBACH, 

RITA TEREZINHA KUHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ MASSARO - 

OAB:20633/PR, RONALDO MONTEIRO FEGURI - OAB:8328/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/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: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA

Data da Carga: 10/09/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1067550 Nr: 54331-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASDM, RONALDO AUGUSTO DA COSTA 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14.688/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 131, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito, bem como acostando aos autos novo instrumento procuratório, em 

cumprimento a determinação de fls. 132.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 
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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.

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.

Após, determino, ainda, o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 372845 Nr: 9598-57.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMERICA GAJARDONI FEITOSA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CARTÓRIO DO 4º SERVIÇO NOTORIAL, PRIVATIVO DE PROTESTO 

DE TÍTULOS DE CUIABÁ, BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 

3056, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT, RODRIGO LEITE 

DE BARROS ZANIN - OAB:12.129-A/MT, SAIONARA MARI - 

OAB:5.225/MT, TADEU MÚCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4.717/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: ILDO DE ASSIS MACEDO

Data da Carga: 10/09/2018

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1034812 Nr: 39009-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA DOS SANTOS LARA, MOISES 

DIAS FERNANDES, ROSANGELA MARIA DOS SANTOS LARA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191, JOSÉ ANTONIO GASPARELO JUNIOR - 

OAB:7191/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado em fls 361 e 370, motivo pelo qual 

impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1032048 Nr: 37745-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LUIZ FUJIWARA, IVAN CARLOS DE 

OLIVEIRA, TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1067306 Nr: 54197-71.2015.811.0041

 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): RRJ EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:17.036-E, ELCIO DE AQUINO LINS - OAB:21.050, NÚBIA 

NARCISO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL NETO - 

OAB:19742-O/MT, THAIANE P. BUCAIR DE LIMA - OAB:12.376-O

 Vistos etc.

Em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório e diante do 

caráter infringente dos Embargos Declaratórios (fls. 105/110), manifeste a 

parte embargada no prazo legal.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 288156 Nr: 8923-65.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO, 

KATIA MARIA FERNANDES PEREIRA CASTILHO, JOSÉ ALBERTO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA VOLPE GIL - 

OAB:11281, EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - OAB:12750/MT, 

FRANKLIN ROOSELVET VIEIRA VIDAURRE - OAB:1.585-A, LUIZ 

HENRIQUE VOLPE CAMARGO - OAB:7684, VOLPE CAMARGO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:296/2006

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento dos exequentes, determinando 

que requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício as 

cinco ultimas declarações do imposto de renda, SEM VIOLAR OS SIGILOS 

BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto 

na Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, solicitação 

sobre a existência de bens em nome das partes executadas.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.Mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação 

das buscas acima deferida através do Sistema Infojud.Intime-se. 

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 726197 Nr: 21975-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONI FERREIRA CASTRO - 

OAB:4298-B/MT, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT, SANDRA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - 

OAB:MT 11812

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 
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às fls. 258/262.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 93679 Nr: 5004-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BAMERINDUS SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES CIDADE CUIABÁ 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ARAÚJO DA COSTA 

FILHO - OAB:8.505-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE SILVA CASTRO - 

OAB:5467B/MT, GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - 

OAB:5092/MT, PEDRO MARTINS VERÃO - OAB:3.849-A

 Vistos etc.

Cumpra-se a Secretaria a decisão de fls. 455.

Considerando que já existe inúmeros veículos bloqueados nos autos, 

intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780378 Nr: 33920-39.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPRIDATAS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, 

GIROFLEX S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE TOSTA FREITAS - 

OAB:14.041 OAB/MS, DIOGO DIAS - OAB:SP 167.335-A, FERNANDO 

ANTONIO ALBINO DE OLIVEIRA - OAB:22.998/SP

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 422/428.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 324625 Nr: 25140-86.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANE PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com efeito, infrutíferas as tentativas de localização da parte requerida, 

possível a realização de pesquisa via BACENJUD e INFOJUD. DEFIRO o 

pedido de pesquisa de possíveis endereços da parte requerida JANE 

PEREIRA DA SILVA, pessoa física, CPF nº 995.594.041-72 via BACENJUD 

e INFOJUD. Com a informação nos autos, manifeste a parte autora, no 

prazo legal, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. Mantenham-se os autos conclusos para efetivas 

buscas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1277096 Nr: 907-39.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CALDAS MARTINS 

CHAGAS - OAB:OAB/MG 56526, VIVIAN AZEVEDO RODRIGUES - 

OAB:120967/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de feito remetido a este juízo em razão da prevenção com os 

autos de nº 30558-63.2011.811.0041 (734272), o qual se encontra em 

sede recursal.

Dê ciência às partes quanto à chegada/aporte dos autos a este juízo.

INTIME-SE a parte exequente na pessoa de seu procurador para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, com base no art. 321 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 804380 Nr: 10846-19.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICÁSSIO JOSÉ BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EURICO MARQUES 

LUZ - OAB:OAB/MT 6.070

 Vistos etc.

Diante das supostas irregularidades perpetradas pelo executado, 

determino a renovação da ordem de bloqueio via Bacenjud, pelas mesmas 

razões fundamentadas no decisório de fls. 197.

Determino ainda a busca de veículos em nome do executado via 

RENAJUD.

Por fim, defiro ainda o pedido do exequente a fim de que seja lavrado 

termo de penhora do imóvel descrito na matrícula 118.140, uma vez o valor 

venal descrito na matrícula pode se aproximar de garantir a hipoteca e o 

crédito debatido nos autos, o que se verificará quando da avaliação.

Cumpra-se a presente ordem em complemento a decisão exarada às fls. 

224/224-verso e não impugnadas pelo executado.

Diante do exposto resta prematura a análise do pedido de fraude a 

execução, uma vez que necessário inicialmente a avaliação do bem.

Lavre-se o termo de penhora, ficando o próprio executado como 

depositário do bem.

Providencie o exequente a averbação a margem da matrícula.

Expeça-se o competente mandado de avaliação, intimando-se as partes 

em seguida, conjuntamente com o credor hipotecário, a fim de que seja 

cientificado da ordem.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 764733 Nr: 17389-72.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE XAVIER DE SOUZA TIRAPELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC - UNIVERSIDADE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEWRI REBESCHINI DE LIMA - 

OAB:15.911, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634/MT, 

VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, JANAINA 

RUBINA PEDRO PASSADORE - OAB:14.499, JOCELANE GONÇALVES - 

OAB:9.390/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16.962/MT, 
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LEANDRO PEREIRA DE MOURA - OAB:10788/MT, MARIA CLAUDIA DE 

CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, MARIANA CORREA DA 

COSTA DE LACERDA SOUZA - OAB:13031/MT, PEDRO MARCELO DE 

SIMONE - OAB:3937, ROBERTO MINORU OSSOTANI - OAB:15.390/O

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

Expeça-se o necessário para vinculação do valor depositado a este 

processo.

Defiro o levantamento do valor incontroverso depositado às fls. 339 pela 

parte executada, mediante a expedição de alvará em favor do requerente.

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.

Cientifique-se pessoalmente os credores, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme a CNGC.

Remeta-se os autos à Contadoria do Juízo para elaboração de cálculo do 

débito devido nos moldes da sentença e acórdão, intimando-se, em 

seguida, as partes para manifestarem no prazo legal.

 Após, volvam os autos concluso para análise da impugnação ao 

cumprimento de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757744 Nr: 9945-85.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRÓPOLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL (CLARO S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 377/378.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 720533 Nr: 15960-07.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ANTUNES, ROSELI DE JESUS 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, TURIN 

E.ARMACHUSKI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/MT, FABIANIE MARTINS MATTOS - OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que o juízo ainda não encontra-se garantido, reitere-se a 

tentativa de bloqueio via Bacenjud, pelas mesmas razões fundamentadas 

no decisório de fls. 303/304.

Proceda-se em caso negativo a penhora via Renajud.

No mais, em relação a arguição de impenhorabilidade suscitada às fls. 

310/314, a fim de se evitar decisão surpresa, conceda-se vista ao 

exequente para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se os executados a fim de que informem de forma clara e objetivo 

como pretendem saldar o débito exequendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 55476 Nr: 1734-90.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSUMPÇÃO CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 

ASSUMPÇÃO JR - OAB:7021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO 

-PROC. SANEMAT - OAB:2774, NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATA MONTEIRO DA SILVA 

- OAB:7019

 .Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento do exequente, determinando 

que requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio do Sistema 

INFOJUD, as três ultimas declarações do imposto de renda, SEM VIOLAR 

OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se 

o disposto no Capítulo II, Seção 16, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça de imposto de renda em nome do executado 

SANEMAT – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica, CNPJ nº 03.470.358/0001-76.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 Infojud.Com as 

informações nos autos, intime-se a parte credora, 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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 332398 Nr: 3235-88.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN E CURSO 

MASTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOMAS F. DE LIMA JUNIOR - 

OAB:11.785, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, THAISA 

CRISTINA L. SILVA PENHA - OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822 - MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento para realização de tentativa de restrição judicial 

de veículos via RENAJUD em desfavor da parte executada.

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).

Diante disso, determino a constrição judicial de veículos existentes em 

nome da parte executada WILLIAM ULISSES ALVES DE SOUZA, pessoa 

física, CPF nº 318.404.261-87 junto ao DETRAN via sistema Renajud, 

suficiente para garantia do débito.

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 buscas 

acima deferida através do Sistema Renajud
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 Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

manifestar no prazo legal.

Caso a tentativa de localização de bens do executado torne infrutífera 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 350333 Nr: 20858-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO GRAÇAS DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MERCANTIL BRASIL CENTRAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:11092/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada SOCIEDADE 

MERCANTIL BRASIL CENTRAL LTDA pessoa jurídica, CNPJ nº 

01.512.927/0001-73 sobre o valor total de R$ 23.764,24.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, expeça-se mandado de penhora.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 388549 Nr: 24232-58.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA FRANCISCA DA SILVA ALVES, 

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA DE CASTRO BORGES 

REIS - OAB:18866, IONE FILOMENA DOS SANTOS - OAB:21956/O/MT, 

JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES 

- OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apresentada exceção de pré-executividade pelo curador especial, a 

exequente ofereceu responta às fls. 174/175, pugnando pela sua rejeição.

Considerando que a exceção de pré-executividade apresentada não 

trouxe questões de ordem pública hábeis a ilidir os atributos do título 

executado nos autos, REJEITO as argumentações trazidas e determino o 

regular prosseguimento do feito.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 794220 Nr: 529-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA - ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAYLA LOREN GOMES SILVEIRA 

- OAB:14.977

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:135635-RJ, NATÁLIA CANÇADO SCARPELLI - 

OAB:295.316/SP

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

É fato notório que a executada se encontra em recuperação judicial, e que 

o crédito exequente deve ser habilitado no juízo da recuperação nos 

termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

É o relatório.

Decido.

O § 3º do Artigo 6º da Lei de Recuperação Judicial, dispõe que após 

liquidado o débito no Juízo competente pela ação de conhecimento, o 

crédito será incluído na classe própria da recuperação judicial:

“§ 3o O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1o e 2o deste 

artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na 

recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o 

direito, será o crédito incluído na classe própria.”

Nesse sentido já pronunciou a jurisprudência:

 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS 

AÇÕES DE EXECUÇÃO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO JÁ LIQUIDADO DEVERÁ INCLUÍDO NO 

QUADRO GERAL DE CREDORES. INTELIGÊNCIA DO ARTS. 6º, § 3º, DA LEI 

N° 11.101/2005. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJRS - Nº 70049746126 - 

RELATOR(A): DES. NEY WIEDEMANN NETO – J. 30/08/2012).

 Portanto, a parte exequente deve habilitar o valor exigido a título de 

condenação judicial, no grau de preferência que o título couber, no Juízo 

Universal da recuperação judicial.

Ademais, intime-se o exequente a fim de que apresente a planilha 

atualizada do crédito exequendo, até a data do pedido de recuperação 

judicial, conforme o disposto no artigo 9º da Lei n. 11.101/2005 (sendo 

este o prazo limite para incidência dos juros e atualização monetária 

incidentes sobre o crédito do autor).

Após, em razão do exposto, DETERMINO a expedição de certidão de 

crédito para que a parte exequente providencie a habilitação do crédito no 

quadro geral de credores junto ao Juízo da recuperação judicial.

Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e formalidades de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 84970 Nr: 4131-83.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILINTO CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELY MARIA BASTER DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de pesquisa de possíveis endereços da parte requerida 

SUELY MARIA BASTER DE FIGUEIREDO, pessoa física, CPF nº 

185.960.377-72 via BACENJUD e INFOJUD. Com a informação nos autos, 

manifeste a parte autora, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Mantenham-se os 

autos conclusos para efetivas buscas. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 703080 Nr: 37702-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISSELMA LIMA SILVA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867, RODRIGO 

SEMPIO FARIA - OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:10.572/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada MARISSELMA 

LIMA SILVA DA CRUS, pessoa física, CPF nº 468.961.121-15 sobre o 

valor total de R$ 25.064,32 (vinte e cinco mil sessenta e quatro reais e 

trinta e dois centavos).Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do 

Provimento n.º 04/2007- CGJ mantenha-se o feito concluso em gabinete 
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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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 736048 Nr: 32446-67.2011.811.0041

 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: L. P. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de requerimento para realização de tentativa de restrição judicial 

de veículos via RENAJUD em desfavor da parte executada.

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).

Diante disso, determino a constrição judicial de veículos existentes em 

nome da parte executada TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, pessoa 

jurídica, CNPJ nº 83.029.140/0002-09 junto ao DETRAN via sistema 

Renajud, suficiente para garantia do débito.

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 buscas 

acima deferida através do Sistema Renajud

 Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 

manifestar no prazo legal.

Caso a tentativa de localização de bens do executado torne infrutífera 

intime-se a parte exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

No que tange a busca de bens imóvel, INDEFIRO o pedido da exequente, 

uma vez que não demonstrou a impossibilidade de fazê-lo por meios 

próprios, não competindo a este Juízo praticar atos típicos de parte.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1089523 Nr: 6007-43.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLANO DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. DE O. LARA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA REZEGUE DO CARMO - 

OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 379296 Nr: 15110-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA LOPES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULISSES F. CARNEIRO LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIA LOPES DE ALMEIDA 

MARTELLI - OAB:12.929MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721/O

 Vistos etc.

Renove-se a tentativa de bloqueio Bacenjud, pelas razões do decisório de 

fls. 62/63, conforme cálculo apresentado pelo exequente de fls. 133/134.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 818490 Nr: 24832-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIDRAÇARIA GUAPORÉ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 

9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de pesquisa de possíveis endereços da parte requerida: 

REGINALDO ALVES ARAÚJO, pessoa física, CPF nº 535.566.401-63 via 

BACENJUD e INFOJUD. Com a informação nos autos, manifeste a parte 

autora, no prazo legal, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito. Mantenham-se os autos conclusos para 

efetivas buscas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 379845 Nr: 15680-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JOÃO SIMON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Intime-se o exequente acerca da exceção de pré-executividade, bem 

como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1125993 Nr: 21322-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO NIEJULKA, SABRINA JULIANA DOS REIS 

NIEJULKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, MARLON CÉSAR 

SILVA MORAES - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH PAES DE BARROS 

VERAS DE CARVALHO - OAB:15627, VALERIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 294/295.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 
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devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 757624 Nr: 9812-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 

PSDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO ASSIS RIBEIRO - 

OAB:15010/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL PAULO MAIA 

TEIXEIRA - OAB:4705/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 194/211.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 777411 Nr: 30776-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA ELENA GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:16.622, LEIDIANE ALMEIDA VETTORAZZI - 

OAB:21.558/MT

 Vistos etc.

Intime-se a executada acerca da proposta de acordo formulada pelo 

exequente, às fls. 248/250.

Transcorrido o prazo, intime-se a exequente para requerer o que entender 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 930979 Nr: 49810-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO, JOSÉ CARLOS DORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELAINE GAMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - OAB:14419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o exequente acerca da exceção de pré-executividade, bem 

como para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1277097 Nr: 908-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GIL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725/MT, JOSE VIEIRA JUNIOR - OAB:3696

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de feito remetido a este juízo em razão da prevenção com os 

autos de nº 30558-63.2011.811.0041 (734272), o qual se encontra em 

sede recursal.

Dê ciência às partes quanto à chegada/aporte dos autos a este juízo.

INTIME-SE a parte embargante na pessoa de seu procurador para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com base no art. 321 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1100118 Nr: 10628-83.2016.811.0041

 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: ARLAN DIAS LEMOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO FERREIRA NETO, JONAS 

RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, JOELIO DE FATIMA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia da parte requerente, JULGO EXTINTA 

a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 485, 

III, do Código de Processo Civil. Sem custa por ser o autor beneficiário da 

justiça gratuita.Condeno a autora em R$ 3.000,00 referente a verba 

honorária, nos termos do §8º do artigo 85, entretanto, suspendo a 

exigibilidade da verba nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, por ser 

beneficiária da justiça gratuita.P.R.I. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 776602 Nr: 29930-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETARIZ LEITÃO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IASNAIA POLLYANA GUSMAO 

SAMPAIO - OAB:7.601 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, ANDERSON GONÇALVES DA SILVA - OAB:20171/O, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada PANTANAL 

TRANSPORTES URBANOS LTDA, pessoa jurídica, CNPJ nº 

07.147.210/0001-56 sobre o valor total de R$ 25.471,00 (vinte e cinco mil 

quatrocentos e setenta e um reais).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.: 877535 Nr: 15142-50.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA WEISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedida à penhora, intime-se a parte executada para, querendo, 
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oferecer manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 475-J, § 1º, 

CDC). Caso a tentativa de localização de bens do executado torne 

infrutífera 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1100522 Nr: 10793-33.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL VALÊNCIA, JOELSON 

PEREIRA DE OLIVEIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: cristyny layana golçalves de 

almeida - OAB:16279

 Vistos etc.

Diante da ausência do cumprimento espontâneo da obrigação, DEFIRO o 

pedido de bloqueio via Bacenjud, pelas mesmas razões fundamentadas no 

decisório de fls. 84/85.

Expeça-se a certidão premonitório conforme requerido pelo exequente 

mediante o recolhimento da respectiva taxa judiciária.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 332427 Nr: 3259-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LOBO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o executado por mandado.

No mais, intime-se o exequente a fim de que apresente o CPF do 

executado a fim de viabilizar a utilização dos Sistemas de buscas judicial.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 828421 Nr: 34272-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAISA FERREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATIAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 Ausentes outras hipóteses do artigo 1.022 do Novo Código de Processo 

Civil, devem ser desacolhidos os embargos, pois a discordância do 

vencido em demanda judicial não tem o condão de torná-la omissa, 

obscura ou contraditória, não servindo os embargos como meio de 

rejulgamento da demanda. Dessa forma, conheço dos embargos e os 

REJEITO, porque, os Embargos Declaratórios pretendem conduzir a novo 

julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido no decisum. 

Mantenho a sentença como lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 265964 Nr: 23734-64.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGAS BENEDITA CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGER CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA, MARCO ANTONIO ALMENDRA MEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONILSON MAREL SILVA ANELLI 

- OAB:15.492 OAB/MT, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1096525 Nr: 9075-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. BROLIO REZENDE - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANOR PLANEJAMENTO E CONSULTORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18.318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a intimação da exequente acerca da exceção de 

pré-executividade, bem como para requerer o que entender de direito no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1034929 Nr: 39068-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOJAS AMERICANAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DA SILVA MEDEIROS, 

MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 12.009

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745, Mauro Eduardo Lima de Castro - 

OAB:146791/SP, NICOLE MARQUES MARIANI - OAB:14.734-B

 Dessa forma, DEFIRO o pedido de tentativa de penhora on-line, que 

deverá recair sobre dinheiro na conta da parte executada ROSANGELA 

DA SILVA MEDEIROS, pessoa física, CPF nº 707.432.151-68, sobre a 

quantia de R$ 5.633,08 (cinco mil seiscentos e trinta e três reais e oito 

centavos).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 ROSANGELA DA SILVA 

MEDEIROS, pessoa física, CPF nº 707.432.151-68, junto ao DETRAN via 

sistema Renajud, suficiente para garantia do débito.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 e Renajud.Procedida à penhora, intime-se 

o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze).Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do 
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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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 395772 Nr: 30712-52.2009.811.0041

 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): INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA 

MINUANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MAISA MARQUES PELETT - 

OAB:OAB/MT 11.889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 Vistos etc.

Considerando que o protesto de títulos judiciais está se tornando uma 

ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da obrigação, auxiliando o 

credor que tem o processo de execução judicial ao seu dispor, embora 

nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, DEFIRO o pedido da 

parte exequente de fls. 145/149.

Comprovado o recolhimento da taxa judiciária, DETERMINO que a 

Secretaria expeça certidão de crédito, com menção ao trânsito em julgado 

e a menção expressa aos valores, juros e correção monetária, 

entregando-a a parte credora para que se proceda o protesto do julgado.

Insta mencionar que o protesto será realizado pela parte interessada, sob 

a sua inteira responsabilidade, na forma da Lei n. 9.492/97.

 Em seguida, intimem-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1042472 Nr: 42743-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ISABEL TIECHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON JOSÉ GASPARELO - 

OAB:2973-B/MT

 Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a 

influir à conclusão, REJEITO OS EMBARGOS MANITÓRIOS e JULGO 

PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA, com fulcro no artigo 487, I 

c/c Artigo 701 §2º do CPC, razão porque, CONSTITUO de pleno direito o 

título executivo judicial, no valor líquido de R$ 1.693.202,70, devendo ser 

corrigido monetariamente pelo índice INPC e acrescidos de juros de mora 

desde a data de vencimento de cada título. Considerando que a medida 

adquiriu caráter contencioso, CONDENO ainda o requerido ao pagamento 

das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 

R$ 30.000,00, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC.Eventualmente 

cumprido o plano de recuperação, comunique-se nos autos.P.R.I.Com o 

trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no 

prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos 

à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 385913 Nr: 21700-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE BEM COMÉRCIO E DISTRIBIÇÃO DE 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto no artigo 257 do Código de Processo Civil que dispõe: 

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:I - a afirmação do autor ou a 

certidão do oficial informando a presença das circunstâncias 

autorizadoras;”Conforme denota entendimento jurisprudencial acerca do 

assunto:AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE 

INDEFERIU CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE 

DILIGENCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO 

ESCORREITA. Antes de se proceder à citação do réu por edital, devem ser 

esgotadas todas as formas possíveis para localizá-lo. Somente se 

infrutíferas tais diligências, se justifica a citação editalícia. Agravo Interno 

desprovido. (TJ-PR 892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo 

Cezar Bellio. Data de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível).Dessa 

forma, restando inexitosa a citação real da parte requerida, preenchidos 

os requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil, desde já DEFIRO o 

pedido, para determinar a citação por edital das partes requeridas.Tendo 

em vista, que os processos não podem ficar paralisados por prazo 

indeterminado e no intuito de imprimir celeridade processual, por não 

haver, até então, regulamentação do TJMT sobre a publicação de editais 

no sitio eletrônico da Egrégia Corte Estadual, como também por ainda não 

ter sido criada a plataforma de editais do Conselho Nacional De Justiça, 

DISPENSO a formalidade prevista no art. 257, II do NCPC quanto ao 

edital.Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC.INTIME-SE o curador especial 

acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente 

defesa ao pedido formulado.Após, INTIME-SE a parte requerente para 

impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 452445 Nr: 24590-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ APARECIDO SALES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CYNARA PIRAN

 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:

 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.: 803687 Nr: 10145-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU BENVENUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO NETO - OAB:16368/O, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 181802 Nr: 28832-98.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRADICIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E 

COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORT METAL PRODUTOS SIDERÚRGICOS 

LTDA, CREDIFORT - PARTICIPAÇÕES LTDA., WAGNER FLORÊNCIO 

PIMENTEL, FORT LUB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7302-A

 Vistos etc.

Trata-se de feito de execução que tramita desde 2004, sem que a 

exequente consiga satisfazer o seu crédito.

Vieram os autos conclusos para análise do pedido de fraude à execução 

perquirida pelo exequente.

É incontroverso que após a ciência do processo o executado alienou os 

bens de sua propriedade, restando saber se com isso ocasionou a sua 

insolvência.

Intimado o executado, seu patrono informou que não conseguiu 

estabelecer contato com o cliente, ainda em maio de 2017, e não mais 

prestou informação nos autos.

A fraude à execução ocorre quando o devedor, no curso da execução, 

realiza manobra para subtrair bem de seu patrimônio que poderá levá-lo à 

insolvência, em prejuízo do credor.

Posto isso, determino nova intimação do executado para indicar bens 

suficientes a execução no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando que o 

pedido de fraude será analisado na sequência, bem como a 

responsabilização civil e criminal dela decorrente caso acolhida.

Sem prejuízo, determino a intimação do adquirente dos bens, para 

querendo opor embargos de terceiro no prazo de 15 (quinze) dias.

Oficie-se o CRI para anotação às margens da matrícula 53.013, que o bem 

se encontra sob análise de fraude a execução.

Considerando que a negativação dos dados do executado está se 

tornando uma ferramenta eficaz na exigência do cumprimento da 

obrigação, auxiliando o credor que tem o processo de execução judicial ao 

seu dispor, embora nele não logre eficácia num lapso temporal razoável, 

DETERMINO a expedição de Certidão de Crédito, com menção expressa 

aos valores, juros e correção monetária, entregando-a à parte credora 

para que se proceda à inclusão dos dados dos executados junto aos 

órgãos protetivos de crédito, mediante o recolhimento da taxa judiciária 

correspondente.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 25983 Nr: 5545-14.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDA ALARCON, JULIO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Sakura Iwata - 

OAB:75.542-SP, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT, Maria Cristina Nunes Veloso - OAB:72170/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Às fls. 278/280, as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes que 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e, determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento integral da obrigação.

DETERMINO o desbloqueio do valor bloqueado via sistema BACENJUD.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 756732 Nr: 8863-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER N. S. TELES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 256189 Nr: 23997-96.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA 

BRASILEIRA - PSDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 86922 Nr: 5877-83.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZETE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENIO DE BRITO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA - OAB:8424 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EWERSON DUARTE DA COSTA 

- OAB:4842/MT

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 804325 Nr: 10793-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIAN ELOY PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL DA SILVA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 283129 Nr: 7103-11.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CARRARA ALVES CORRÊA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALVES CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, 

PEDRO GASPARINI - OAB:OAB-SP 142.650, YANÁ GOMES CERQUEIRA 

- OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PEDRO GASPARINI - OAB:OAB-SP 142.650

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 932013 Nr: 50412-38.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS PINTO DUARTE - 

OAB:15.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT, JOSÉ ARNALDO JANSSEM NOGUEIRA - 

OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Impulsiono os autos a requerida para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 92599 Nr: 10992-46.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRCIA AGUIAR FILIPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELI LINS DE ALMEIDA, OSMAR SILVA 

SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM 

- OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT, DALTEY APARECIDO DIAS - OAB:7029

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 247931 Nr: 15458-44.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS CONCEIÇÃO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARELY LEBRE ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ana ligia teixeira conceição 

correa - OAB:20311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 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: ISABELLA FANINI FRANKLIN

Data da Carga: 12/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 742357 Nr: 39242-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO KLEBER RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352 MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1136321 Nr: 25762-53.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO BACHERA, ANDREIA THISEN, 

CLAUDIA MARIA DE ARRUDA, MARIA ROCHA ALVES, IZANILDE SALETTE 

BASCHERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI 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:63240/MG, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - 

OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURELIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1092842 Nr: 7431-23.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT, HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA - 

OAB:113.815

 Impulsiono os autos a requerida para manifestar acerca do 

desarquivamento, decorrido o prazo devolva-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1122126 Nr: 19692-20.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA CESAR RESENDE CARVALHO, MARCIO 

ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE PETTERLE, ORAL SIN 

IMPLANTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUS E 

SILVA - OAB:8649/MT, DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - OAB:21235/B, 

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - OAB:36891

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2.292/MT, ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT, TOMAS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464/A

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 325183 Nr: 25371-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOENA CONSTRUTORA, ADMINISTRADORA, 

PARTICIPAÇÕES E ARRENDAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. B. REUTER - ME, DANIELLA BOSCOV 

REUTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 
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Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: MARA LÍGIA DE OLIVEIRA

Data da Carga: 11/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 283129 Nr: 7103-11.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA CARRARA ALVES CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALVES CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, 

PEDRO GASPARINI - OAB:OAB-SP 142.650, YANÁ GOMES CERQUEIRA 

- OAB:5.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, PEDRO GASPARINI - OAB:OAB-SP 142.650

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949676 Nr: 60136-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOES DE ENGENHARIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONTRUÇÕES LTDA, 

CONSORCIO MARECHAL RONDON, CONSORCIO BARRA DO PARI, 

CONSORCIO CAMPUS UNIVERSITÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Crivelatti - OAB:9356, 

DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:13.296/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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: DIOGO IBRAHIM CAMPOS

Data da Carga: 11/09/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827046 Nr: 32938-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, Danielly Jesus de Amorim - OAB:15054/E, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, ROGERIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça ,prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 842048 Nr: 46175-92.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNC. DO BANCO DO 

BRASIL S/A - PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILDE DO NASCIMENTO NUNES, JULIETA 

SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:16.785/DF, PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - 

OAB:37.007/PR, RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 298060 Nr: 12536-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO MORENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO ALEXANDRE CAMILO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:NÚCLEO CÍVEL

 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.: 905120 Nr: 33642-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MEIRA DA COSTA, DILSON 

CARREIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO BRAGA NETO, KÁSSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de busca de endereço dos requeridos via INFOJUD e 

Bacenjud, pois embora não haja qualificação da segunda requerida é 

possível a busca com base nos dados do primeiro requerido.

No que tange a busca de endereço em relação aos confinantes, resta 

prejudicado em razão da ausência dos dados pessoais necessários para 

busca, motivo pelo qual, determino a intimação dos autores a fim de que 

providencie a citação dos confinantes, sob pena de extinção.

No mais, certifique-se a Secretaria Judicial o cumprimento da decisão de 

fls. 68/68-verso, concernente a publcação do edital determinado.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1172828 Nr: 41224-50.2016.811.0041

 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: VÂNIO DA CRUZ GONÇALVES E SILVA

 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:

 Transcorrido in albis o prazo da citação sem a parte demandada se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC. INTIME-SE o curador especial 

acerca da nomeação bem como para que, no prazo legal, apresente 

defesa ao pedido formulado. Após, INTIME-SE a parte requerente para 

impugnação. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 373485 Nr: 9891-27.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ GRACINDO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON MORAES COSTA - 
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OAB:8349-MT

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento do exequente, determinando que 

requisite às 05 (cinco) ultimas declarações junto a Delegacia da Receita 

Federal por meio de ofício, SEM VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS 

PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto na Consolidação 

das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, solicitação sobre a 

existência de bens em nome da parte executada.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.Mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação 

da busca acima deferida através do Sistema Infojud.Após, intime-se a 

parte exequente, para impulsionar o feito.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 732279 Nr: 28449-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTREQ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJ ANDRADE & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL AUGUSTO DE MORAIS 

URBANO - OAB:71886/MG, LUDMILA KAREN DE MIRANDA - 

OAB:140.571 OAB/MG, RODRIGO RIGHI CAPANEMA DE ALMEIDA - 

OAB:87830 , RUY RIBEIRO - OAB:12010 RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 Ante ao exposto, DEFIRO o requerimento dos exequentes, determinando 

que requisite junto a Delegacia da Receita Federal por meio de ofício as 

três ultimas declarações do imposto de renda, SEM VIOLAR OS SIGILOS 

BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, observando-se o disposto 

no Capítulo II, Seção 16, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça, solicitação sobre a existência de bens em 

nome da parte executada: VJ ANDRADE E CITA LTDA, pessoa jurídica, 

CNPJ nº 07.028.748/0001-41.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 buscas acima deferida através dos 

Sistemas Renajud e Infojud.Procedida à penhora, intime-se a parte 

executada para, querendo, oferecer manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias.Caso a tentativa de localização de bens do executado torne 

infrutífera 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 766692 Nr: 19458-77.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE PESQUISA, EXTENSÃO E ENSINO 

ODONTOLOGICO LTDA - INPEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN KUMMER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Pretende a parte exequente às fls. 175/183, que seja arrestado 

on line ativos financeiros pertencentes à parte executada,Pelo exposto, 

defiro o pedido de arresto “on line” via BACENJUD e RENAJUD em contas 

e veículos do executado.Em sendo positiva ou negativa a penhora, 

INTIME-SE o credor para se manifestar no prazo legal, bem como para 

proceder com a devida angularização processual.Expeça-se carta 

p r e c a t ó r i a  p a r a  o  e n d e r e ç o  i n d i c a d o  à s  f l s . 

179.Intime-se.Cumpra-se.processual.Expeça-se carta precatória para o 

endereço indicado às fls. 179.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1154208 Nr: 33580-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LESSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10.970, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 710876 Nr: 3870-64.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇAO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR 

- OAB:5645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AUGUSTO 

PIMENTA CERQUEIRA - OAB:8905, JANAINA PEREIRA VILAGRA 

RIBEIRO - OAB:13677, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, 

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT, JULIANA GOMES 

TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, MARIA ANGELICA CORREA PRIMO - 

OAB:13470, MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT, 

PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10.430, SANDRA 

APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - OAB:11812, SORAYA 

CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT, TÂNIA BENEDITA CORREIA - 

OAB:12179/MT

 Vistos etc.

 Proceda-se o desapensamento dos feitos.

Às fls. 377/378 as partes apresentaram petitório informando que 

transigiram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito 

nos moldes do artigo 487, III alínea b do CPC.

 O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os quais 

possuem poderes para transigirem e fazer acordo.

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro 

no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil e, determino a SUSPENSÃO 

do feito até o cumprimento integral da obrigação.

 Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT.

 Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1204044 Nr: 5967-27.2017.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR OLIVEIRA MORAES, SIMONEO 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO C. NASSIF - 

OAB:11866 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO o pedido de pesquisa de possíveis endereços das partes 

requeridas: JULIO CESAR OLIVEIRA MORAES, pessoa física, CPF nº 

595.161.001-04 e SIMONEO NUNES DA SILVA, pessoa física, CPF nº 

039.903.241-01 via BACENJUD e INFOJUD. Com a informação nos autos, 

manifeste a parte autora, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Mantenham-se os 
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autos conclusos para efetivas buscas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 915186 Nr: 40313-09.2014.811.0041

 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: MULTI OPTICA DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R S A DA SILVA COMERCIO DE OCULOS E 

RELOGIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CARDOSO 

NOGUEIRA - OAB:120.173 OAB/RJ, JULIANA CASTRO - OAB:113.679 

OAB/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para manifestar sobre a correspondência devolvida ,prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1082998 Nr: 2949-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL, WANESSA MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CAHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Vistos etc.

Vieram os autos conclusos para análise dos embargos declaratórios de 

fls. 148/151.

Sabe-se que o referido recurso têm como norte as previsões inseridas 

nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, o seu 

ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.

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”.

Contudo, em que pese as argumentações da executada/embargante razão 

não lhe assiste, uma vez que não se encontram presentes nenhum dos 

vícios acima estabelecidos.

Efetuado o cumprimento espontâneo da sentença, a parte exequente 

manifestou a existência de saldo remanescente a ser executado, motivo 

pelo qual foi preferido decisório de fls. 145, nos termos do parágrafo 2º do 

artigo 526 do CPC.

Elaborado o cálculo pela contadoria às fls. 154/154-verso, verificou-se 

que de fato o valor depositado foi insuficiente.

Posto isso, REJEITO os declaratório, e determino a intimação da executada 

para que efetue o pagamento do débito remanescente no prazo de 15 

(quinze) dias, acrescidos da multa e honorários de 10%.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 402886 Nr: 34903-43.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7.670/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre o 

peticionado pela parte executada, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 810200 Nr: 16701-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMBUKIRA MERCADO E RESTAURANTE LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM LEMES DA SILVA - 

OAB:15085/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4635/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo sem que a parte executada 

efetuasse o pagamento determinado, motivo pelo qual impulsiono os autos 

intimando a parte exequente para requerer o que de direito, no prazo de 

05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 282729 Nr: 6988-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL DAUD AYUD SOBRINHO, RITA DE 

CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11.770, 

JOSE ORLANDO MURARO SILVA - OAB:12.130-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Certifico que o advogado Geraldo Carlos de Oliveira fez carga dos autos 

código 282729 e seus apensos código 341766, em 20/07/2018, intimado 

devolveu os autos em cartório e fez carga em 28/08/2018. Certifico mais 

que o mencionado advogado foi intimado para devolver os autos pelo DJE 

n.º 10331, publicado em 05/09/2018 e até a presente data não devolveu 

os autos para esta secretaria, motivo pelo qual faço apresentação da 

presente certidão e documentos para análise do Magistrado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 77152 Nr: 9720-70.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICINIO BOM JARDIM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BAMERINDUS LEASING - 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos etc.

Diante do julgamento do Agravo de Instrumento, conceda-se vista ao 

Banco para manifestação acerca do cálculo, conforme emanado pela 

instância superior.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 358199 Nr: 28484-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. M. C., GLEISIANE FERNANDES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 16/10/2018 (terça-feira) a partir das 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 165 de 528



14:00 horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais 

indicou o endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, 

Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 902226 Nr: 31488-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DOS SANTOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO FREIRE MARTINS, GRUPO 

RENOSA, SEGURADORA TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME BROWN DA MAIA 

PITHON - OAB:8406 OAB/BA, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES. - 

OAB:22.233-A

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 16/10/2018 (terça-feira) a partir das 

14:00 horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais 

indicou o endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, 

Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1173524 Nr: 41525-94.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMIRO JOAO BONKEWICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 16/10/2018 (terça-feira) a partir das 

14:00 horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais 

indicou o endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, 

Bairro Dom Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1163047 Nr: 37209-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IÂNI GUIA DE LARA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAUDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUEL ANTÔNIO GUIA DE 

LARA PINTO - OAB:17.638/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, JANINE GIRARDI - OAB:39458

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, onde 

intimado, indicou para perícia o dia 16/10/2018 a partir das 14:00 horas, 

onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o endereço 

do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Hospi ta l  Sotrauma, te lefone para conta to : 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1108551 Nr: 14131-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGEP, ELAINE ESCOBAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABÁ - HGUNIC, 

AFRANIO BATISTA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADESBAR ROSA DE ARAUJO - 

OAB:21.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - OAB:3213, DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSADORE - OAB:6199, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722, 

MARIA CLAUDIA DE C. BORGES STABILE - OAB:5930, PAULO SERGIO 

DAUFENBACH - OAB:5325/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:3937/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida AFRANIO BATISTA DA 

COSTA para efetuar o pagamento de sua cota parte dos honorários 

periciais, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 390617 Nr: 25895-42.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENA PNEUS COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ CAYE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:21.310/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para manifestar sobre a 

carta precatória devolvida, requerendo o que de direito, no prazo de 05 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 910786 Nr: 37394-47.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY AMARO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA - 

OAB:7.900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para impugnar a contestação 

tempestiva, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 235381 Nr: 4465-39.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ AUGUSTO QUINTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY JOSÉ ZANINI, TADEU BOBEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR, MIRIAN C. RAHMAN MUHL - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para se manifestar acerca 

da Carta Precatória devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 787949 Nr: 41881-31.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: AODJ, AODJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KS, AEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos a fim de que a parte autora comprove a distribuição 

de Carta Precatória , no prazo de 05 ( cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027766-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO TAVARES BARROS (ADVOGADO(A))

WILSON ANANIAS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1027766-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON ANANIAS FILHO RÉU: AGUAS CUIABA S.A Vistos etc. O pedido 

de assistência judiciária gratuita foi indeferido, conforme decisão de ID n° 

14945910, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena 

de indeferimento da petição inicial. Observa-se, porém, que a autora 

comparece por meio de petitório e documentos de ID n° 15084404 a 

15084581 pleiteando reconsideração da decisão. Sabe-se que para 

insurgência contra decisão judicial só há uma via possível, o recurso 

(afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de 

reconsideração” não interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora 

manifestação dos Tribunais Superiores. Neste norte, já decidiu o Egrégio 

STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO 

OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) Destaquei. Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios 

forenses, de tal expediente, objetivando a modificação de decisão judicial. 

A despeito das considerações acima, quanto aos benefícios da 

Assistência Judiciária, alegando a parte necessidade do benefício 

mediante afirmação e subsistindo motivos que demonstrem a sua 

desnecessidade, como o caso dos documentos apresentados junto ao 

pedido de reconsideração, é de se conceder o benefício. Sobre a 

assistência judiciária, dispõe o artigo o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: 

“LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;” Posto isso, de acordo com as 

considerações supra, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora, por atender os requisitos legais. Recebo o 

presente feito pelo procedimento comum. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito e Indenizatória por Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência, proposta por WILSON ANANIAS FILHO em desfavor 

de ÁGUAS CUIABÁ S/A. A parte autora narra que no final do mês de 

junho/2018 a requerida realizou um mutirão promovendo a troca de todos 

os hidrômetros do bairro Coophamil, retirando os mesmos das residências 

e colocando-os nas calçadas dos imóveis. Sustenta que ao receber sua 

fatura de água 08/2018 com vencimento em 17/09/2018, se surpreendeu 

com uma cobrança absurda no valor de R$ 570,39 (quinhentos e setenta 

reais e trinta e nove centavos). Aduz que referida cobrança é de um valor 

muito distante de sua média de consumo e de sua família, tendo em vista 

que passam o dia inteiro fora de sua residência a trabalho. Elucida que a 

sua média de consumo se dá em torno de R$ 80,00 (oitenta reais). Em 

sede de antecipação de tutela, pugna para que seja determinado que seja 

suspenso o corte do fornecimento de água, referente ao débito do mês de 

agosto/2018. 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)”. Antes, porém, de analisar a presença dos 

requisitos autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso 

reconhecer que há entre as partes litigantes relação de consumo 

proveniente de um contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que 

estabelece as regras regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, principalmente aquelas 

voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que geram 

limitação de direitos e que ensejam desrespeito à dignidade da pessoa 

humana. Importante mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade 

do bem em comento, qual seja o acesso ao fornecimento de água. Neste 

ponto, vale destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações 

de consumo, onde: “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: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Sobre a matéria a jurisprudência do TJ- RS: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. DISCUSSÃO DO MONTANTE 

COBRADO. TUTELA ANTECIPADA. ART. 273 DO CPC. DEFERIMENTO. 

PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

Para o deferimento da tutela antecipada, deve-se analisar se estão 

presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no art. 273 do CPC, 

quais sejam, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Estando o 

débito sub judice, não deve ser suspenso o fornecimento de energia 

elétrica. Caso concreto em que se verifica a presença dos requisitos 

legais, devendo ser deferida a antecipação de tutela de abstenção do 

corte de energia elétrica, bem como de suspensão da exigibilidade do 

débito, tendo em vista que este está em discussão. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 70059358689, 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís 

Medeiros Fabrício, Julgado em 09/07/2014) Assim, cabe ao magistrado 

sopesar a relação jurídica que se apresenta a fim de adequadamente 

proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e perigo de 

irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de informações 

quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas atinentes à boa 

relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados na inicial junto 

aos documentos apresentados, em sede de cognição sumária, são 

capazes de embasar o convencimento da probabilidade do direito, isso 

porque, verificando-se as faturas anteriores a discutida na presente 

demanda, observa-se que a fatura objeto da demanda se encontra com 

valore acima da média de consumo da autora, conforme Espelho de 

Faturas colacionado aos autos (ID 14943510 e 14943517). A 

demonstração do perigo de dano reside na relevância do bem tutelado por 

ser um serviço indispensável e essencial à sobrevivência humana. 

Ademais, observa-se não haver perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, pois que a medida não causará nenhum prejuízo à empresa 

requerida. Quanto a de inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação 

de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja 

sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for 

verossímil a alegação” ou quando o consumidor for “hipossuficiente”, 

sempre de acordo com “as regras ordinárias de experiência”, a teor do 
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disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que prevê: “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 experiência; (...).” 

Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição dos já 

citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que 

assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, 

presente uma das alternativas previstas no dispositivo legal acima 

transcrito, está o magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da 

prova. O significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no 

sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do 

serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, 

dos modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o 

acidente de consumo e eventual dano, das características do vício e etc. 

Assim, cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu 

direito e/ou desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas 

considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a 

antecipação de tutela para determinar que a requerida SE ABSTENHA de 

interromper o fornecimento de água na matricula n° 73443-8, se já tenha 

feito que RESTABELEÇA, bem como se abstenha de efetuar o corte em 

virtude da fatura debatida na presente demanda, sob pena de multa. 

Ademais condiciono a manutenção da referida medida, ao depósito judicial 

do valor que a parte autora reputa ser devido na fatura objeto da 

demanda, qual seja a fatura com vencimento em 17/09/2018, no valor de 

R$ 570,39 (quinhentos e setenta reais e trinta e nove centavos), bem 

como das vincendas que porventura forem emitidas com valores acima da 

média mensal, observando a media dos três meses do consumo do imóvel, 

anteriores ao inicio do imbróglio que deu origem a essa demanda. 

INTIME-SE a parte autora para efetuar o depósito judicial no prazo de 15 

dias, sob pena de revogação da medida antecipatória concedida. 

DETERMINO a inversão do ônus da prova, cabendo a requerida trazer aos 

autos as provas que entender pertinente. Diante da inconsistência 

momentânea do Sistema da Agenda Compartilhada e do Caráter 

Excepcional da demanda, após o cumprimento da medida liminar 

ENCAMINHE-SE os autos a Central de Conciliação para designação de 

sessão de conciliação, intimando-se as partes em seguida. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 14/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1030003-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1030003-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JANAINA LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL Vistos. Trata-se de Alvará Judicial, ajuizada por JANAINA 

LETICIA DE OLIVEIRA SANTOS em desfavor de CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL – CEF. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a 

petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo competente (Vara 

Especializada de Família e Sucessões), a demanda foi equivocadamente 

distribuída ao Juízo desta 9ª Vara Cível. Assim sendo, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas Especializadas 

de Família e Sucessões desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027927-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO ZACARIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (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: 1027927-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GETULIO ZACARIAS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 10h45min 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, 27 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027927-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO ZACARIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1027927-85.2018.8.11.0041. AUTOR(A): GETULIO 

ZACARIAS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 10h45min 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, 27 de agosto de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1012483-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

DIOGO CESAR FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO REAL (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/10/2018, às 09h00min 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). 

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, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028284-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 08h45min 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). 

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 - MT, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028284-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 30/11/2018, às 08h45min 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). 

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 - MT, 29 de agosto de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459219 Nr: 28894-31.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA MORCELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSA MARIA MORCELI, Cpf: 

00105568856, Rg: 6.365.049, Filiação: Elizeu Morceli e Leonildes Bianchini 

Morceli, data de nascimento: 22/12/1953, brasileiro(a), natural de 

Dracena-SP, casado(a), aposentada. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de Título Executivo 

Extrajudicial proposta por Instituto Educacional Matogrossense - IEMAT, em 

desfavor de Rosa Maria Morceli (RG 6365049 SSP/SP e CPF 

001.055.688-56), atualmente em lugar incerto e não sabido, objetivando o 

recebimento dos valores, devidamente atualizados, correspondentes às 

mensalidades devidas.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 4.928,82 - Valor 

Atualizado: R$ 4.928,82 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Cite-se a executada, Rosa Maria Morceli, por edital, 

com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.Publique-se 

o edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e 

na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça.Decorrido o 

prazo do edital não havendo resposta, em obediência ao disposto no 

artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, um dos 

membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se 

pessoalmente o curador para que apresente defesa no prazo 

legal.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA RENATA 

CORRÊA DE ALMEIDA, digitei.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 1034408 Nr: 38833-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DAMIÃO RALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5233-B-MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 828601 Nr: 34455-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFADA, JENNIFHER AGUILERA CORBELINO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRESAÇO GREMIO RECREATIVO ESPORTIVO 

DOS SERVIDORES DA AÇOFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 756619 Nr: 8743-73.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON JOSE DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CAHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Nos termos do 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) CAROLINA ROSSETO SANCHES, 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 66926 Nr: 1739-15.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES TANGARÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSYSTEM - SISTEMAS E CONSUL. EM 

PROCES. DE DADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5131

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1132988 Nr: 24226-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIZIANE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLY GUIMAR FERREIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DE 

OLIVEIRA - OAB:7590, ALEX MARTINS SALVATIERRA - OAB:19575, 

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, 

HELIODORO SANTOS NERY - OAB:4.630/MT, NAIME MÁRCIO MARTINS 

MORAIS - OAB:3.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1081759 Nr: 2401-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO ALVES TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A 

SISTEMA FACIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 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) MARCO AURÉLIO MONTEIRO 

ARAÚJO, atuante ou não neste feito, para devolver neste Juízo, no prazo 

de 3 dias, o processo epigrafado, o qual está em carga por prazo superior 

ao prescrito pelo Código de Processo Civil e pela CNGC deste Sodalício, 

sob pena de perder o direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153893 Nr: 33442-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHSM, JONATHAN WILLIAN MADALENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, no prazo de 5 dias, comprovar o pagamento 

dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107349 Nr: 13540-53.2016.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FORROS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELZA DA SILVA OLIVEIRA 

CAIXETA - OAB:11642, KÍVIA RIBEIRO LONGO RIOS - OAB:OAB/MT 

13.212

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o bem 

indicado à penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 809485 Nr: 15969-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACILEY FERNANDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:7683/MT, THAÍSA GIMENES BRANCO - OAB:282.727 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 

correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 727986 Nr: 23890-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL, IVALDIR PAULO MÜHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSE MINUSSI, JAIME CAMARGO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN C. RAHMAN MUHL - 

OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO VALENTE - 

OAB:8.116-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - OAB:4207/MT

 nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte exequente para, no prazo de 5 dias, requerer o que 

entender de direito e, se for o caso, apresentar o cálculo atualizado do 

montante devido.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914368 Nr: 39758-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELBDO KLEBER DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JORGE NOBRE, ANA MARIA 

GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO JORGE NOBRE, Cpf: 

30987970372, Rg: 1005791-86, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido ANA MARIA GOMES DE LIMA, 

Cpf: 39048357349, Rg: 244448-81, brasileiro(a), casado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação ordinária de nulidade documental de 

alteração de contrato social acumulada com danos morais ajuizada por 

Welbdo Kleber de Souza em face de Francisco Jorge Nobre e Ana Maria 

Gomes de Lima, que compareceu a Receita Federal, onde obteve a 

informação de que o mesmo configurava como sócio da empresa 

comercial tangara nobres LTDA ME, que fora constituída no ano de 1999, 

deslocando se ate a Jucemat, o declarante obteve a copia do contrato 

social da referida empresa, não sendo fornecido porem as demais 

alterações contratuais do mesmo. Assim, o requerente descobriu que 

terceira pessoa havia utilizado de seus dados cadastrais (CPF) e (Carteira 

de identidade) e aberto à empresa como sócio.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Processo em ordem, aguardando 

expedição de documento.

Observações: .Em caso de revelia, será nomeado curador especial.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JONATHAN DE 

ARRUDA BARBOSA, digitei.

Cuiabá, 14 de maio de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374165 Nr: 10649-06.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOUL PROPAGANDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO EMILIO DA SILVA BARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO YOHAN SOUZA GOMES - 

OAB:253.205/SP, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:OAB/MT 8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FERNANDO EMILIO DA SILVA BARDI, Cpf: 

57085420120, Rg: 945422, Filiação: Generosa Aparecida da Silva e Jose 

Emilio Bardi da Cruz, data de nascimento: 08/04/1974, brasileiro(a), natural 

de São Paulo-SP, casado(a), empresário. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução contra devedor 

solvente, ajuizada por Soul Propaganda LTDA em face de Fernando Emilio 

da Silva Bardi, que a exequente é credora da quantia de R$ 11.067,00 

(Onze Mil Sessenta e Sete Reais) representada por 03 cheques emitidos 

pelo executado em decorrência de serviços prestados na área de 

publicidade, conforme comprovam os inclusos documentos.

Despacho/Decisão: Visto em correição. Processo em ordem, aguardando 

expedição de documento.

Observações: Em caso de revelia, será nomeado curador especial.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JONATHAN DE 

ARRUDA BARBOSA, digitei.

Cuiabá, 14 de maio de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747867 Nr: 45137-16.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA SILVA, CID IMÓVEIS LTDA, JEAN 

PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RENATO BRAZ, J. P. DA SILVA 

TELECOMUNICAÇÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, APARECIDO TERNOVOI DE MORAES - 

OAB:2.397/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOEL RENATO BRAZ, Cpf: 42583667068, 

Rg: 087.56.30.9, Filiação: Manoel Catarino Braz e Anastacia Braz, data de 

nascimento: 26/06/1965, brasileiro(a), natural de Ijui-RS, solteiro(a), 

empresário e atualmente em local incerto e não sabido J. P. DA SILVA 

TELECOMUNICAÇÃO - ME, CNPJ: 04421750000198. 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 20 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução de alugueres e 

encargos ajuizada por Sandra Cristina Silva, neste ato representado por 

CID IMÓVEIS – LTDA, em desfavor de Joel Renato Braz, na condição de 

fiador J.P. da Silva Telecomunicação – ME, representado pelo sócio Jean 

Pedro da Silva, que a Exequente é legitima proprietária de um imóvel 

residencial localizado na Rua Messina , nº 10,Bairro Jardim Itália, em 

Cuiabá – MT, CEP: 78060730. A exequente usou todos os meios suasórios 

no sentido de que os executados regularizassem as pendências.

Despacho/Decisão: Visto em correição.Considerando que foram várias as 

tentativas para localização dos executados e todas infrutíferas, é 

perfeitamente cabível a hipótese de citação por edital.Citem-se os 

executados, por edital, com prazo de 30 dias, conforme inciso II, do art. 

256, do NCPC.Concedo à parte exequente o prazo de 20 (vinte) dias para 

comprovação, nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no 

inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito. Publique-se o edital na rede mundial de 

computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, e após certifique-se (artigo 257, II, 

NCPC).Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte dos 

executados, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, 

nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que 

apresente defesa no prazo legal.Cumpra-se.

Observações: Em caso de revelia, será nomeado curador especial.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JONATHAN DE 

ARRUDA BARBOSA, digitei.

Cuiabá, 14 de maio de 2018

Carla Renata Corrêa de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1040403 Nr: 41820-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CAMPO COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉCIO JOSÉ TESSARO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FURTUNATO - 

OAB:58.816/PR, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 Certifico e dou fé que, o perito nomeado designou o dia 28/03/2016, as 

10:00 horas, para inicio aos trabalhos de realização da perícia, na Auto 

Campo Comércio de Veiculos, Localizada na Av. da Feb, nº 2500, Jardim 

Cerrados, local onde se encontra o veiculo, razão pela qual procedo a 

intimação das partes da data designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 936265 Nr: 52725-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO VALLE BARBOSA DOS ANJOS, 

EMANUELLA ARAUJO LUZ DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNA CAROLINA DECOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO COSTA ALVARES 

SILVA - OAB:15.127/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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018992-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES (REQUERENTE)

VERA LUCIA FERRARI (REQUERENTE)

VANESSA PAULA COSTA (ADVOGADO(A))

JOSE GOMES FERREIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS CANHETE ANTUNES (ADVOGADO(A))

OSVALDO BATISTA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cumpra-se a ordem de Id. 4330373, no sentido de alterar o valor da 

causa para R$ 283.628,03. Certifique-se quanto ao cumprimento pela 

parte autora acerca do pagamento das custas, vez que foi deferido o 

recolhimento parcelado em seis vezes (Id. 4330373). Considerando que o 

réu comprovou receber benefício do INSS (Id. 5787508), concedo-lhe os 

benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como 

nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Convém registrar que tal 

concessão não possui relação com o caso da parte autora recolher as 

custas iniciais de distribuição, mas se o requerido se enquadra ou não na 

condição de hipossuficiente, portanto, deixo de acolher os argumentos do 

autor na impugnação. No mais, a parte ré peticionou informando que não 

tinha interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não seria realizada se a parte autora também manifestasse 

desinteresse por meio de petição, o que não ocorreu, até porque a parte 

autora informou interesse já na petição inicial. Mesmo com a alegada 

impossibilidade de comparecimento, o réu poderia constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC), assim, diante da ausência 

injustificada do réu e/ou seu representante, resta caracterizado ato 

atentatório à dignidade da justiça, pelo qual aplico-lhe multa de 0,5% sobre 

o valor da causa, em favor do Estado (art. 334, § 8º, CPC). Sabe-se que o 

deferimento da benesse não afasta o dever do beneficiário, no caso o 

requerido, de pagar ao final a citada multa processual imposta (art. 98, § 

4º, NCPC). E, não havendo irregularidades e estando o processo em 

ordem, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido a dinâmica 

do acidente e se houve culpa concorrente das partes. Defiro a produção 

da prova oral postulada pelas partes sendo: a) Depoimento pessoal do 

réu. Constará na futura intimação a advertência contida no § 1º, do art. 

385 do NCPC (pena de confesso em caso de não comparecimento ou 

recusa de depor). b) Oitiva de testemunhas. Fixo o prazo comum de dez 

dias úteis para as partes apresentarem rol de testemunhas[1] (que deverá 

conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número 

de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do 

local de trabalho, art. 450, NCPC), sob a pena de preclusão. Cumpre 

registrar que com a nova norma processual civil, cabe aos advogados 

constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si 

arrolada, do dia, hora e local da realização da audiência, observando-se 

as regras do artigo 455 do NCPC. Designo audiência de instrução e 

julgamento na data de 27/11/2018 às 14:00 horas. Defiro a produção da 

prova documental postulada pelo réu (Id. 9214736), assim, oficie-se como 

requerido. Apresentado os documentos, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre eles, no prazo de quinze dias. Após volte-me para 

determinar a realização da perícia. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 03 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito 

[1] Art. 357, §4º, NCPC.

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004966 Nr: 25503-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIO SANTANA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977324 Nr: 12746-66.2015.811.0041

 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: VILMA DA CRUZ SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Joir Augusto Laccal da Silva 

- OAB/MT 9.457 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - OAB:, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 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.: 1019085 Nr: 31423-47.2015.811.0041

 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: VITOR SILVA VELASQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DI PACE PALACIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA GALVÃO PERES - 

OAB:18428-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGHATA FERREIRA - 

OAB:18.232, CAROLINA ROSSETO SANCHES - OAB:19.142

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005857 Nr: 25838-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALITA MARIA VILELA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1098409 Nr: 9884-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSBRASIL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREA - 

OAB:15.802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO 

SCHENEIDER - OAB:8.117/O

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 376/379 e 389/390, determino o 

cancelamento da audiência de instrução.

Defiro o pedido de fls. 343 e determino a expedição de carta precatória 

para a oitiva das testemunhas arroladas, mediante as observâncias e 

advertências legais.

Com o cumprimento, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1148806 Nr: 31176-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANE INES BERVANGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CIVIRINO DA COSTA, FRANCISCO DE 

ARAÚJO NETO, CELSO BLANDOFO GUALDA VICENTE, ARAUJO NETO 

VICENTE & CIA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - 

OAB:9822

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1060654 Nr: 51307-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE GIL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DURVAL DOS SANTOS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291/MT, JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:12009

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do AR 

NEGATIVO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995708 Nr: 21328-55.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNE CAROLYNA DA SILVA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XIX INCORPORAÇOES SPE LTDA, 

CLEIDE IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO LEONCIO GAIVA 

NETO - OAB:13.537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, Dr. José Ricardo Nunes - OAB/MS 5.820 - OAB:, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes (autor e réu) 
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para o Mutirão MRV que se realizará no CEJUSC, localizado no Fórum da 

capital, em 10/10/2018 às 8h, na sala 6.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958618 Nr: 4229-72.2015.811.0041

 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: BENEDITO EDIMAR NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes (autor e réu) 

para o Mutirão MRV que se realizará no CEJUSC, localizado no Fórum da 

capital, em 10/10/2018 às 8h30, na sala 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061195 Nr: 51516-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE SATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes (autor e réu) 

para o Mutirão MRV que se realizará no CEJUSC, localizado no Fórum da 

capital, em 10/10/2018 às 9h30, na sala 6.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1158764 Nr: 35430-48.2016.811.0041

 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: CLAUDIANA CASSIANO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:OAB/MG 80.055, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:OAB/MG 

108.654

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes (autor e réu) 

para o Mutirão MRV que se realizará no CEJUSC, localizado no Fórum da 

capital, em 10/10/2018 às 9h, na sala 4.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970190 Nr: 9381-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR SOARES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERRAMOSCA 

NETTO - OAB:6409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes (autor e réu) 

para o Mutirão MRV que se realizará no CEJUSC, localizado no Fórum da 

capital, em 10/10/2018 às 12h, na sala 1.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 988769 Nr: 18014-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELI JULIANI CÔNSOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT, REGIANE BORGES FREITAS GURSKI - OAB:282383/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes (autor e réu) 

para o Mutirão MRV que se realizará no CEJUSC, localizado no Fórum da 

capital, em 10/10/2018 às 8h.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008679-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO SOARES (AUTOR(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1008679-36.2018.8.11.0041 – AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA Aos 12 de setembro de 2018, às 

15h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara 

Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo 

Sergio Carreira de Souza, o autor acompanhado de sua advogada e o 

advogado da instituição financeira acompanhado de preposto. Aberta à 

audiência informam as partes a impossibilidade de acordo, visto a 

ausência de proposta por parte do banco. Ante a informação de que já 

houve contestação, sai o autor devidamente intimado para no prazo legal 

impugná-la. Concedo a instituição financeira o prazo de 5 dias para 

juntada de substabelecimento. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo 

Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito Ivone Borkowski de Lima Cristino Soares Advogada 

da Parte Autora Parte Autora Cleomedes Carvalho dos Santos Lier Santos 

de Oliveira Advogado da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021908-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

EDJALMA DELGADO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1021908-63.2018.8.11.0041 – AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE 

CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇAO TUTELA Aos 12 de setembro de 2018, às 14h00, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o 
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autor acompanhado de advogado e o advogado da instituição financeira 

acompanhado de preposto. Aberta à audiência informam as partes a 

impossibilidade de acordo, informando a instituição financeira que já 

apresentou contestação, motivo pelo qual sai o autor devidamente intimado 

para impugnação. No mais, informam a inexistência de outras provas a 

serem produzidas. Concedo a instituição financeira o prazo de 5 dias para 

juntada de carta de preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo 

Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito Flavio Oliveira Jesus Edjalma Delgado da Silva 

Advogado da Parte Autora Parte Autora Diogo Ibrahim Campos Alex 

Campos Dalem Advogado da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031693-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CESAR DE JORGE (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1031693-83.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO Aos 12 

de setembro de 2018, às 14h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o autor acompanhado de 

sua advogada e a advogada da instituição financeira acompanhada de 

preposto. Aberta à audiência informam as partes a impossibilidade de 

acordo. Sai a requerida devidamente intimada para no prazo legal 

apresentar contestação. Com essa nos autos intime-se o autor para 

impugnar. Concedo a instituição financeira o prazo de 5 dias para juntada 

de substabelecimento e carta de preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo 

Eduardo Riberio Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito Juliana Gimenes de Freitas Errante Jones 

Francisco da Silva Advogada da Parte Autora Parte Autora Maisa Alves 

do Carmo Uine Carvalho Souza Fraporti Advogada da Instituição 

Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002671-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOILSON BENEDITO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1002671-43.2018.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA “ INAUDITA ALTERA PARS” Aos 12 de 

setembro de 2018, às 15h30, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, 

titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira, a autora acompanhada de advogado 

e a advogada da instituição financeira acompanhada de preposto. Aberta 

à audiência informam as partes a impossibilidade de acordo, ante a 

ausência de proposta pelo banco réu. Sai à instituição financeira 

devidamente intimada para contestação no prazo legal. Com essa nos 

autos intime-se a autora para impugnação. Por parte da autora inexistem 

outras provas a serem produzidas. Concedo a instituição financeira o 

prazo de 5 dias para juntada de carta de preposição. NADA MAIS. Eu, 

_____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito Thiago Euller Barros Rocha 

Edilene Pereira dos Santos Advogado da Parte Autora Parte Autora 

Rafaela Galeski Belo Katsuyo Takashima Advogada da Instituição 

Financeira Preposto da Instituição Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020745-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FERREIRA DE SOUZA DE PAULA - EPP (AUTOR(A))

JOSE GIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1020745-82.2017.8.11.0041 – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANO 

MORAL E MATERIAL OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aos 12 de setembro de 

2018, às 16h00, estando presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza, a representante da autora acompanhada 

de advogado e a advogada da instituição financeira acompanhada de 

preposto. Aberta à audiência informam as partes a impossibilidade de 

acordo, ante a inexistência de proposta por parte da instituição financeira. 

Sai o banco devidamente intimado para no prazo legal apresentar 

contestação e com essa nos autos intime-se a autora para impugnação. 

Por parte da autora inexistem outras provas a serem produzidas. Concedo 

a instituição financeira o prazo de 5 dias para juntada de carta de 

preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito José Gim Marli Ferreira de Souza de Paula Advogado da Parte 

Autora Representante da Parte Autora Rafaela Galeski Belo Katsuyo 

Takashima Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006608-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ULISSES BATISTA SANTANA DA COSTA CRUZ (AUTOR(A))

FLAVIO OLIVEIRA JESUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Autos PJE n° 

1006608-61.2018.8.11.0041 – AÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE 

CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇAO TUTELA Aos 12 de setembro de 2018, às 16h30, estando 

presentes o M.M. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito 

Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o 

autor acompanhado de seu advogado e a advogada da instituição 

financeira acompanhada de preposto. Aberta à audiência informam as 

partes a impossibilidade de acordo, ante a ausência de proposta do banco 

réu. Tendo em vista que o banco requerido já contestou sai o autor 

devidamente intimado para impugnação. No mais, informam as partes a 

inexistência de outras provas a serem produzidas. Concedo a instituição 

financeira o prazo de 5 dias para juntada de substabelecimento e carta de 

preposição. NADA MAIS. Eu, _____ Paulo Eduardo Ribeiro Paião, 

Estagiário, o digitei e subscrevi. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito Flavio Oliveira Jesus Ulisses Batista Santana da Costa Advogado 

da Parte Autora Parte Autora Rafaela Galeski Belo Darlan de Oliveira 

Bernardino Advogada da Instituição Financeira Preposto da Instituição 

Financeira

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002271-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

FABIOLA PEREIRA MARTINS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 13642802 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugnar a 

Contestação no prazo legal. Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 
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CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023506-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS (ADVOGADO(A))

BENEDICTA DO ESPIRITO SANTO GUIMARAES (AUTOR(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

BRB BANCO DE BRASILIA SA (RÉU)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

DURVAL GARCIA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO MAMMANA MADUREIRA (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 14340537 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para, querendo, impugnar 

as contestações apresentadas pelas partes CREFISA SA CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (ID 6682752), BANCO ITAÚ BMG 

CONSIGNADO S/A (ID 7280075), LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS 

LTDA (ID 9422249), BRB - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A (BANCO DE BRASÍLIA (ID 9461934) e BANCO PAN S/A (ID 14340537) 

no prazo legal. Cuiabá-MT, 14 de setembro de 2018 Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008821-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL DEMETRIO (AUTOR(A))

JAIR DEMETRIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE TEMPESTIVIDADE E INTIMAÇÃO Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 14592939 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 14 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.: 814784 Nr: 21240-85.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LÚCIA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Considerando a juntada da certidão de óbito da executada às fls. 110 vº, 

intimo o exequente para, no prazo de 60 dias promover as diligências 

necessárias para a regularização do polo passivo nos termos do artigo 

313, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, indicando seus herdeiros, 

bem como seus respectivos endereços ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir no prazo de 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 414973 Nr: 3346-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAEINISSON MORAES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Ante o cumprimento integral da decisão de fls. 422, ARQUIVEM-SE os 

autos com as formalidades e baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1008058 Nr: 26808-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEITE ARIANA CARLOS CANDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.165/166, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 848147 Nr: 51563-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA - OAB:12991-MS, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 184, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 844515 Nr: 48322-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS 

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOELSON MARQUES DOS 

SANTOS em face de SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ, e condeno 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 176 de 528



 Cod. Proc.: 184695 Nr: 889-39.1986.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DE CRÉDITO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO GONZALES, FERNANDO CARLOS 

ARGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS SANTAREM 

GONZALES - OAB:11.062-A

 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de fls. 233, ante a inexistência de bens 

passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o presente feito nos termos 

do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 110925 Nr: 1977-19.2003.811.0041

 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): BERNARDO MORAIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, proceda-se à juntada da petição constante da capa dos 

autos (Protocolo nº 1322552, datado de 06/08/2018) concernente à 

juntada de comprovante da cessão.

Vislumbra-se dos autos que o exequente comprovou a cessão informada 

(pendente de juntada na capa dos autos), 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, ante a planilha atualizada de fls. 378, intimo o requerido 

Bernardo, por meio de seu patrono (DJE), para no prazo de 15 dias, 

efetuar ao pagamento do valor da condenação – R$5.362,76 (que deverá 

ser devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação 

da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, intime-se o exequente para que traga o 

cálculo atualizado, assim como requeira o que entender de direito, em 15 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1224588 Nr: 13001-53.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPACO NOBRE COMERCIO DE MOVEIS E DECORAÇÃO 

LTDA - EPP, CAROLLINE DA SILVA COSTA, MARIA GENI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO COSTA JUNIOR - 

OAB:14.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos, etc.

Apesar de ter sido apresentada a garantia de fls. 26/30 (bens móveis da 

empresa executada), nos termos do artigo 919 do Código de Processo 

Civil que, "1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes", assim, uma vez 

não preenchidos os requisitos legais, RECEBO estes Embargos à 

Execução SEM o efeito suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1136764 Nr: 25979-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPACO NOBRE COMERCIO DE MOVEIS E 

DECORAÇÃO LTDA - EPP, CAROLLINE DA SILVA COSTA, MARIA GENI DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GIM - OAB:17.647/MT, 

PAULO SÉRGIO COSTA JUNIOR - OAB:14.240

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (protocolo 

nº 1323305, datado de 08/08/2018).

Em primeiro lugar, não obstante os requerimentos de pesquisas por meio 

do RENAJUD, BACENJUD e IFOJUD (constante da capa dos autos) ante a 

manifestação das executadas de fls. 92/101, intimo o exequente para que 

manifeste quanto ao interesse dos bens ofertados, avaliados em 

R$205.004,00 (posição em 29/09/2017).

Com a manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 67692 Nr: 4701-64.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIDRAÇARIA MOTTA LTDA, BRÁS ANTÔNIO 

MOTTA, JOAQUIM MORAES DA MOTTA, ROSINEI PEREIRA LIMA MOTA, 

MARIA CELMA DA MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14.948, JUSCELINO RODRIGUES - OAB:4.340-B, MARIA DE 

LOURDES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 11.646

 Vistos etc...

Considerando o teor da petição de fls. 443/444, expeça-se ofício ao 

cartório do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá, para que sejam procedidas as 

baixas do R1 e AV2, constantes nas matrículas 15.927 e 15.928, ou seja 

todas as averbações e registros referentes a dívida liquidada em 

decorrência do acordo firmado entre as partes.

Ressalta-se que o ofício deverá ser encaminhado com cópias das 

certidões de fls. 445/451.

Após, conforme sentença de fls.401, cumpra-se a parte final, ou seja, 

arquivem-se com as anotações e baixas devidas..

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 333704 Nr: 4298-51.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO DE 

CUIABÁ - OAB:

 (...) Consigno que as declarações foram regularmente arquivadas em 

pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de 

documentos Sigilosos XXXVIII) Com efeito, intimo o exequente para que se 
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manifeste acerca das pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias, e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo. Em caso de silêncio, ante a 

inexistência de bens passíveis de serem penhorados, o ARQUIVAMENTO 

do feito é a medida que se impõe. Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, 

desde já, eventual requerimento de desarquivamento para realização de 

novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, portanto, o 

retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer somente, no 

CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE 

COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação da 

multa no montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de Mato 

Grosso, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1132091 Nr: 23911-76.2016.811.0041

 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): SGL CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CARLOS 

ROBERTO GOMES GUIMARÃES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:20906/O

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

837468/2018.

Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o 

mérito quando, homologar a desistência da ação.

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 a ser 

juntada, bem como em observação ao disposto no acordo entabulado 

entre as partes na ação código 1132089, JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851868 Nr: 54780-27.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JABOQUE TRANSPORTES LTDA, MÔNICA 

PEREIRA MACEDO FALCÃO FERREIRA, MARCELO FALCÃO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:56.918/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCÃO FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 11.242, RAFAEL MORAIS DALTRO - OAB:12134/MT

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 151/153 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 439868 Nr: 16737-26.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO OLIVEIRA DUTRA - 

OAB:OAB/SP 292.207, WALDIR LUIZ BULGARELLI - OAB:OAB/SP 

217.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Fernandes de Souza - 

OAB:5721/MT

 Intimação da Parte Requerida para contrarrazoar às fls.82/84 , no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 86968 Nr: 1432-90.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFERTÃO CUIABANO COMÉRCIO DE CIMENTO 

E DERIVADOS DE PETRÓLEO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474/MT, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, SALADINO 

ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Vistos etc...

Verifica-se dos autos que desde o ano de 2011 o exequente deixou de 

dar o devido prosseguimento ao feito, bem como, não pode ser intimado 

pessoalmente (fls.132), portanto, intime-se via edital, nos termos do 257, II 

do CPC.

Outrossim, constatada sua desídia, e sabendo-se que “a extinção do 

processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento 

do réu (Súmula 240 STJ – RSTJ 144/75)” intimo os executados, via 

publicação no DJE, para que manifestem seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo de 15 dias, salientando-se que, em caso de silêncio, 

caracterizar-se-á concordância tácita com a extinção da ação.

Empós, conclusos para deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 72099 Nr: 1346-22.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FRANCÊS E BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO TROMBIM, CLEUSA PACHECO 

TROMBIM (ESPOSA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAMÃO RICALDES DE LIMA - 

OAB:3.872/MS

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a presente ação encontra-se paralisada há mais de 08 

anos, não sendo o Banco localizado para intimação pessoal, proceda-se 

via edital, nos moldes do artigo 257, II do CPC, com prazo de 20 dias.

No mais, INTIMO os executados via DJE e A.R (endereços constantes do 

extrato INFOJUD em anexo), para que se manifestem acerca da 

ocorrência de eventual prescrição intercorrente, no prazo de 15 dias, sob 

pena de anuência tácita.

Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 28491 Nr: 1662-35.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIQUEIRA & CIA LTDA, EROTILDES SIQUEIRA 

CALVANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2.321-B/MT, VALDECIR ERRERA - OAB:3.365-A/MT

 Vistos, etc.

Conforme despacho de fls.196, onde foi declinada a penhora dos imóveis 

matrículas 15273, 15274 e 15277, localizados em Chapada dos 

Guimarães, assim como, a constrição de 1.026.250 KG de sementes 

brachiaria, quedou-se inerte, apenas apresentando a atualização do 

débito e indicando 50% da Fazenda Felicidade.

Desta feita, tenho como ineficazes as penhoras acima, procedendo as 

devidas comunicações para baixa, após o término do prazo legal para 
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recurso.

Ante a juntada do cálculo atualizado da dívida e o acima exposto, DEFIRO 

o pleito de fls. 214/222, assim, expeça-se CARTA PRECATÓRIA à 

Comarca de São José do Rio Claro/MT com o prazo de 90 dias e finalidade 

de penhora, avaliação e intimação quanto a 50% do imóvel descrito às fls. 

215.

Ato contínuo, saliento que o envio da missiva se dará via Malote Digital, 

devendo, para tanto, o Banco exequente efetuar ao recolhimento das 

custas necessárias à distribuição (www.tjmt.jus.br), bem como, da 

diligência do Sr. Meirinho daquela Comarca, comprovando o seu 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

CUMPRIDO, encaminhe-se e aguarde-se o retorno da missiva, CASO 

CONTRÁRIO, intime-se para cumprir em 05 dias, com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 73806 Nr: 902-57.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO ADMINISTRAÇÃO, EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE ALVORADA 

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, 

OSVALDO BOTELHO DE CAMPOS, MARIA AUXILIADORA CAMPOS 

OLIVEIRA, JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, SCHEILA MARIA DE 

OLIVEIRA PREZA MORENO, Elina de Almeida Campos, NÁDIA SILVA 

CALMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA APARECIDA DA 

SILVA CRUZ - OAB:19066/O, FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO 

- OAB:7348/MT, NAIARA EDUARDA BRITO SALA - OAB:19200, SERVIO 

TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO JACARANDÁ 

JOVÊ - OAB:4.247/MT, Felipe de Oliveira Santos - OAB:6745/MT, 

JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA 

JAUDY - OAB:6.735/MT, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 550186/2018, datado de 22/05/2018) concernente em informação de 

que o causídico Lucien Fábio Fiel Pavoni não mais patrocina a Massa 

Falida.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco do Brasil 

S.A e União Administração Ltda, em face de Massa Falida de Alvorada 

Construções e Comércio Ltda e outros, todos qualificados.

Ante o contido às fls.881, onde declara a União Administração Ltda de que 

não há mais crédito a ser recebido, diante da quitação firmada em 

decorrência da adjudicação dos bens às fls.872, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta ação de execução quanto a União.

No mais, considerando a manifestação do Banco de fls. 882 e 883, onde 

afirma a Instituição Financeira que não foi abatido o valor quitado em favor 

da sub-rogada União, intimo o BB, para no prazo de 15 dias, trazer a 

atualizado da dívida, de acordo com os decisum lançados no caderno 

processual e com a exclusão do montante percebido pela União, bem 

como, indique bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, TUDO SOB 

PENA DE EXTINÇÃO.

Em caso de silêncio, intime-se via correio o BB para cumprir em 05 dias, 

com a mesma admoestação.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 76409 Nr: 6379-80.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUSITA MIRANDA, MILTON ALVES 

DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LURDES 

CAPELASSI ROBLES - OAB:4134-A/MT, WILLIAN SANTOS DAMACENO 

- OAB:12.721/MT

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, em razão da ausência de intimação da expert Marcia 

Lucinda Dessot diante da tentativa negativa certificada às fls. 230, o 

montante vinculado deverá permanecer na Conta de Depósitos Judiciais 

até manifestação da perita.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo.

Sem prejuízo, considerando que em pesquisa ao sítio da Anoreg 

verificou-se que os imóveis matriculados sob os números 22.746 e 22.747 

não se encontram mais vinculados ao CPF do executado Milton, intimo o 

Banco para, no mesmo prazo acima acostar aos autos as matrículas 

atualizadas dos referidos imóveis.

Outrossim, considerando a liquidação extrajudicial do Banco Rural, intimo o 

exequente para declinar seu sucessor, bem como o local onde se 

encontra depositado o anel de ouro com pedra de diamante avaliado no 

ano de 2009 às fls. 184, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 315042 Nr: 19443-84.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOG INFORMÁTICA, ALVARO LUIZ MOREIRA 

DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de fls. 103, ante a inexistência de bens 

passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o presente feito nos termos 

do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de 

desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob 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.: 1189407 Nr: 1219-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA -ME, VALDIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES 

ANGELO RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OAB/MT18.032-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para se manifestar acerca da 

certidão do Sr. Oficial de justiça de fl. 49, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito.
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 Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de devolução ao juízo 

Deprecante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1275973 Nr: 370-43.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA RIBEIRO LEITE - ME, JULIANA RIBEIRO LEITE 

DORFMAN, ZARNOFF RIBEIRO LEITE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT /3056

 Intimação da parte autora para, no prazo de 15(quinze)dias, 

manifestar-se acerca da impugnação de fls.18/31.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 943632 Nr: 56664-57.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUACH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - 

ME, IRAN RIBAS, LUCIMARA DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19.081-A, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 MT, 

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT, SEVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de penhora sobre o imóvel matrícula 38.454, tendo em 

vista que o bem se encontra alienado fiduciariamente em favor da Caixa 

Econômica Federal.

Desta feita, intimo o exequente para, no prazo de 15 dias indicar bens 

passíveis de serem penhorados 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 407738 Nr: 39007-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos Trabalhistas->Recursos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INALDO XAVIER DE SIQUEIRA 

SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 Intimação da Parte Autora para contrarrazoar às fls. 74/78 , no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 815176 Nr: 21631-40.2013.811.0041

 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): REGULARIZZE REGULARIZAÇÃO DE IMOVEIS 

E CONSULTORIA HABITACIONAL LTDA, JOELSON MARQUES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nos Embargos código 844515 em 

apenso e procedo nesta oportunidade a anotação da causídica do 

executado/embargante.

Observo que, não obstante tenha sido certificado nos autos que não 

ocorreu a citação da primeira ré, verifico que o segundo réu é 

representante legal da empresa em comento, tanto que no título executivo 

que instrui esta ação assinou o contrato em nome da pessoa jurídica. 

Desta sorte, tenho como regularmente citada a primeira devedora.

No mais, intimo o exequente para trazer em 15 dias a atualização do débito 

e da matrícula de fls.49/50, empós, reduza-se a termo a penhora desse e, 

expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive da esposa do 

devedor se casado for.

Empós, conclusos para encaminhamento deste a praceamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 341298 Nr: 11451-38.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA. - OAB:19.994-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT

 Vistos etc...

Ante o contido às fls.154/158, intimo o advogado Samuel Pedro Pereira da 

Silva Filho para em 15 dias, prestar os devidos esclarecimentos quanto 

aos atos perpetrados, sob pena de comunicação à OAB, ficando, desde já 

impedido de ter vista dos autos fora da secretaria.

No mais, apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de 

bens dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, vislumbra-se a existência de diversas anotações em nome dos 

executados em diversos cartórios do Estado de Mato Grosso (extratos em 

anexo).

Desta feita, com fulcro no princípio da razoabilidade e, em razão da 

quantidade de matrículas e demais averbações para serem impressas por 

este Juízo, intimo o exequente para que traga aos autos as necessárias 

certidões dos cartórios mencionados no extrato em anexo, no prazo de 15 

dias, sob pena de extinção do feito.
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Transcorrido, em caso de silêncio, intime-se o exequente, via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 30845 Nr: 7266-98.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A - BRADESCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR TODESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, ILSE ANA DAHMER - OAB:4447-B/MT, PAULO SÉRGIO 

DAUFENBACH - OAB:5.325/MT, RAMON MARQUES - OAB:5.253/MT, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699/MT

 Vistos, etc.

Intimo o exequente para no prazo de 15 dias, comprove a distribuição da 

missiva expedida nestes autos a ser cumprida na Comarca de Pontes e 

Lacerda-MT (fls. 195), sob pena de extinção do feito.

Em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para extinção, sendo 

desnecessário o envio de novo A.R – fls. 199 e 204.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 748762 Nr: 947-31.2012.811.0041

 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 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA COMERCIO PRODUTOS I L EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O exequente requereu o bloqueio on-line via BacenJud, conforme se vê às 

fls. 52/54.

Certificou-se o trânsito em julgado às fls. 56.

Pois bem.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC/2015), obtendo, assim primazia 

em relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que o ARRESTO/PENHORA on line é a principal 

modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual 

não se pode negá-la ao exequente.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil/2015.

 Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento sobejou 

inexitoso.

Com efeito, 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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 423957 Nr: 8202-11.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA TEREZA BARROS FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DAVID ANTUNES - 

OAB:1141-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:OAB/MT 

16846-A, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO - OAB:BA/16.780, 

MARIA CAROLINA DA FONTE DE ALBUQUERQUE - OAB:OAB/PE 20.795, 

VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - OAB:10.445/MT

 Vistos, etc.

Ante a manifestação da autora de fls.295 de forma genérica, sem 

fundamentação e/ou prova de que houve pagamento e encargos 

moratórios em possível inadeimplência, somado, que o Banco às fls. 

288/293 demonstra que as parcelas consignadas eram efetivamente 

descontadas em dia, NÃO CONHEÇO Do requerimento de fls. 296, posto 

que dissociado do firmado na sentença e as provas por ela carreados.

Posto isso, ante o término da prestação jurisdicional, o ARQUIVAMENTO 

da presente ação é a medida que se impõe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 84968 Nr: 9918-54.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELISEO VIEIRA LIMA, NIVALDA 

APARECIDA DE SOUZA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos (Protocolo 

nº 368209/2018, datado de 10/04/2018).

Não obstante ao requerimento do Banco para suspensão do feito nos 

termos do art. 10 da Lei 13.340/2016, INTIMO o exequente para, no prazo 

de 15 dias comprovar se o contrato objeto da lide se enquadra nos termos 

da referida Lei, sob pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Outrossim, constato que a carta precatória de fls.216, foi despachada 

pelo MM.Juiz, para seu cumprimento, no entanto, foi devolvida, sem 

nenhuma certidão e/ou motivação, portanto, oficie-se ao Gestor daquela 

Vara para informar as razões da devolução da deprecada.

Empós, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1157148 Nr: 34729-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ALMEIDA ANTUNES, MAIELI ANTUNES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CEZAR DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc...

Expeça-se mandado de intimação de Marli Almeida Antunes, para que 

proceda ao pagamento das parcelas mensais decorrentes do acordo 

entabulado entre as partes no montante de R$ 16.601,67 parcelado em 66 

prestações de R$ 250,00 e uma de R$ 101,67, a ser cumprido no 

endereço: Rua Três, Nº 121, Quadra 03, Casa 121, Bairro: Três Barras, 

nesta cidade.

Deverá a executada proceder ao pagamento do acordo a partir do dia 

05/12/2018, mediante depósito identificado no Banco 756 –Banco 

Cooperativo do Brasil S/A, Agência 0001, Conta corrente: 442500001-3, 

Favorecido: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – 

Sicoob Integração, CNPJ: 08.742.188/0001-55.

Para tanto, intimo a exequente para, em 15 dias promover ao depósito da 

diligência, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a 

Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas 

comarcas deste Estado, salientando que a guia para pagamento das 
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diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se 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.: 1163157 Nr: 37222-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DOS ANJOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Ante a indicação de novo endereço do executado, bem como ante a 

juntada do comprovante de depósito de diligência de fls. 81, expeça-se 

mandado de citação e demais atos, a ser cumprido no endereço: Rua 35, 

Nº 15 ou 155, Quadra 43, Bairro: São João Del rey, nesta cidade.

Após, encaminhe-se o mandado ao DCM para cumprimento.

CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, ante a alteração de meu 

posicionamento e, 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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 4248 Nr: 381-88.1989.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÍNTESE - PROJETO, CONSTRUÇÃO E PLANEJAMENTO 

DE VENDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, DR. ADEMIR ROMPAZZO - OAB:8083/PR, DR. MURILO 

SPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, ÍRIA MARIA DAVANSE 

PIERONI - OAB:7.097/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. WILSON ADEMAR BUSO - 

OAB:746/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Em cumprimento ao disposto no art. 487, parágrafo único, do CPC, intimo 

as partes, via publicação no DJE, para querendo se manifestar em 15 dias 

a respeito da prescrição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805017 Nr: 11482-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MARCELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Cobrança em fase de cumprimento de sentença 

ajuizada por BANCO ITAÚ S/A em face de WESLEY MARCELINO DE 

OLIVEIRA.

A sentença de fls. 103/105 foi procedente para condenar o réu ao 

pagamento de R$ 75.601,50, devidamente atualizado com juros moratórios 

de 1% ao mês, computados da citação e correção monetária pelo INPC, do 

ajuizamento do feito, bem assim ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor devido, contudo 

suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das 

benesses da assistência judiciária.

Desta feita, o exequente apresentou o cálculo na petição de fls. 160, 

razão pela qual, determino a intimação do executado, via AR no endereço: 

Rua Maracas, Nº 115, Bairro: Pedregal, CEP: 78060-340, nesta cidade, 

nesta cidade, para, no prazo de 15 dias efetuar o pagamento do valor de 

R$ 137.662,20, apresentado pelo exequente (montante que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC.

Empós, tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para realização 

de pesquisa por meio do Bacenjud, se for o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 392440 Nr: 28024-20.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA VETTORAZZI MACHADO COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMA RIBEIRO DA SILVA 

AZEVEDO - OAB:7013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB: 7.901, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 Vistos, etc.

Ante o contido às fls.468/470 e manifestação da contadoria do juízo às 

fls.475 e, o decurso do prazo sem manifestação da parte interessada (fls. 

479), HOMOLOGO o cálculo de fls.468/470.

Outrossim, considerando o pedido do Banco quanto ao arquivamento do 

feito e, por tratar-se de direito disponível, ARQUIVEM-SE os autos com as 

formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1133123 Nr: 24266-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G.G. CAFÉ BAR E RESTAURANTE LTDA. ME, LELIS 

FONSECA DA SILVA, AFONSO SALGUEIRO FILHO, VILMAR SANTOS 

GAUDÊNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA ASSIS PAIVA SERRA 

BRAGAGLIA - OAB:13256, MARCELO ANGELO DE MACEDO - 

OAB:6.811-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

SCATIGNA - OAB:12.090, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 Vistos, etc.

Em atenção a manifestação do embargante de fls. 32/38, CONCEDO os 

benefícios da justiça gratuita no termos do art. 99, §3º do CPC/2015 

ressalvando-se que estes poderão ser revogados a qualquer tempo, se 

comprovados a inexistência ou desaparecimento dos requisitos 

essenciais a sua concessão.

Por outro lado, nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, 

"1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito 

suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a 

concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes", assim, uma vez 

não preenchidos os requisitos legais, RECEBO estes Embargos à 

Execução SEM o efeito suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 983650 Nr: 15642-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G G CAFE BAR E RESTAURANTE LTDA, 

AFONSO SALGUEIRO FILHO, LELIS FONSECA SILVA, VILMAR SANTOS 

GAUDÊNCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE AP. OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA LORIS AZEVEDO - 

OAB:15344

 Vistos, etc.

Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem arrestados/penhorados, foi lhe 

facultado, a realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos 

Tribunais com o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e 

prestação jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do 

credor.

De fato, vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim 

de localizar bens imóveis do(s) executado(s) passíveis de serem 

penhorados e, em regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos 

sítios da ANOREG e RENAJUD (extratos em anexo).

Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito, indique bens passíveis de serem 

penhorados, assim como traga aos autos a planilha atualizada do débito, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo.

Em caso de silêncio, intime-se o exequente pessoalmente via correio com 

A.R para dar prosseguimento ao feito em 05 dias.

Com a juntada do A.R, venham-me os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1126348 Nr: 21452-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAMOTO & CIA LTDA ME, HELENA 

TERUKO YAMAMOTO, PAULO YAMAMOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A, FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Em primeiro lugar, apesar do disposto na petição de fls. 57, 

quarto parágrafo, insta salientar que desde o ano de 2016 o Bacen 

engloba as Cooperativas de Crédito.Às fls. 57 o exequente pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome dos executados.(..>)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o 

referido procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 1.607,56 que será transferido para conta dos depósitos 

judiciais, após a decisão de possíveis arguições dos executados (art. 854, 

§ 3º do CPC).Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, proceda-se a 

INTIMAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, na pessoa de sua representante 

legal HELENA TERUKO YAMAMOTO, via mandado, a ser cumprido no 

endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, Nº 156, Edifício 

Residencial Privê Paiaguás, Apto. 601, Bairro: Bosque da Saúde, nesta 

cidade, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua conta 

bancária (R$ 1.607,56) no prazo de 05 dias, conforme preconiza o § 3º do 

mesmo artigo.Para tanto, 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).Sem prejuízo, deverá ainda o exequente se 

manifestar acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou indicar bens 

passíveis de serem penhorados, no mesmo prazo acima e/ou requerer o 

que entender de direito, tudo sob pena de extinção do feito e desbloqueio 

do montante penhorado via BacenJud.Transcorrido, em caso de silêncio, 

intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para cumprir 

em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 712183 Nr: 5262-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. R. D. GUIMARÃES COMÉRCIO-ME, ANA 

RAFAELA DUARTE GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Às fls. 71/72 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome das 

executadas(...)Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o 

montante de R$ 7.748,52 (sendo R$ 1.541,19 da conta de Ana Rafaela e 

R$ 6.207,33 da conta de A. R. D. Guimarães) que será transferido para 

conta dos depósitos judiciais, após a decisão de possíveis arguições das 

executadas (art. 854, § 3º do CPC).Nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, 

proceda-se a INTIMAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, bem como de ANA 

RAFAELA DUARTE GUIMARÃES DE ASSIS, via mandado, a ser cumprido 

nos endereços: Avenida Fernando Correa da Costa, Nº 3010, Bairro: 

Jardim Califórnia ou Rua das Palmeiras, Nº 100, Apto 304, Bairro: Bosque 

da Saúde, ambos nesta cidade, para que se manifeste acerca do bloqueio 

realizado em sua conta bancária (R$ 1.607,56) no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.Para tanto, 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).Sem prejuízo, deverá ainda o 

exequente se manifestar acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou 

indicar bens passíveis de serem penhorados, no mesmo prazo acima e/ou 

requerer o que entender de direito, tudo sob pena de extinção do feito e 

desbloqueio do montante penhorado via BacenJud.Transcorrido, em caso 

de silêncio, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, 

para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834537 Nr: 39866-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICORES TINTAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA-ME, ROSIMEIRE EMILIO FARIAS, NERY MOREIRA 

SALAZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Às fls. 59/60 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome da executada.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la ao exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 11,72), 

procedo ao desbloqueio do referido valor.

Com efeito, 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 do feito por manifesto desinteresse.

 Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 
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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.: 390999 Nr: 26580-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REAL LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO APARECIDO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 102 vislumbra-se 

que não foi apontada nenhuma irregularidade na formação do presente 

feito, devendo este, portanto, ter regular prosseguimento.

Às fls. 80/81 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o 

fito de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la ao exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido procedimento 

restou inexitoso.

Desta feita, intimo o exequente para se manifestar acerca da pesquisa 

realizada neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem penhorados, no 

prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção do feito por manifesto desinteresse.

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.: 843621 Nr: 47516-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ANTONIO SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAROLDO WILSON MARTINEZ DE 

SOUZA JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE, RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14.974

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de cumprimento de sentença.

Ademais, em atenção ao requerimento de fls. 119, intimo o requerido, via 

DJE, por meio de seus patronos, para no prazo de 15 dias, efetue ao 

pagamento do valor da condenação de fls. 104 (que deverá ser 

devidamente atualizado na data do pagamento), sob pena de aplicação da 

multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC/2015.

Empós, em caso de silêncio, venham-me os autos conclusos para a 

realização de bloqueio on-line – fls. 119.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 44814 Nr: 13888-96.2001.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3094/MT

 Vistos, etc.

Os autos foram redistribuídos em 20/03/2017 e, ante a decisão constante 

do conflito de competência nº 1009219-47.2017.811.0000 foi declarado 

competente este Juízo Especializado, desta feita, por tudo que os autos 

consta, intimem-se as partes para que se manifestem acerca de eventual 

prescrição intercorrente.

 Após, venham-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120419 Nr: 18965-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO JOSÉ MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA EPP, VLADMIR APARECIDO RODRIGUES, NEIDE ALVES DE 

OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:OAB/MT 8.660, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS OLIVEIRA KAISER 

SETÚBAL - OAB:12.764/MT

 (...)DEFIRO AOS EXECUTADOS OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA 

GRATUITA.No mais, às fls. 162 o exequente pugnou pela realização de 

BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em nome dos 

executados.É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a 

principal modalidade executiva destinada à execução pecuniária, razão 

pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, procedo à 

realização da penhora via BACENJUD.Consigno, ainda, que os autos 

permanecerão em Gabinete até a verificação dos extratos informados 

pelas instituições financeiras, observando-se o contido no provimento nº 

04/2007 – CGJ – TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de 

Processo Civil.Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros 

junto ao sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 

58,51), procedo ao desbloqueio do referido valor.Com efeito, 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 do feito por manifesto desinteresse.Em caso de silêncio ou 

pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 355006 Nr: 25360-50.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A. MARQUES LOTAÇÃO ME, MARIA 

APARECIDA MARQUES, DORACY MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, GILMAR VIANA MOURATO - OAB:14265-A

 Vistos, etc.

Com a juntada do Laudo Pericial de fls. 143/162 e manifestação das partes 

de fls. 164/166 e 167/168, intime-se o Sr. Perito (por meio de contato 

telefônico) para que responda aos questionamentos à título de 

complementação/retificação, no prazo de 15 dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 184 de 528



Em seguida, com a juntada da resposta, intimem-se as partes para 

manifestação, em igual prazo.

Decorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 851162 Nr: 54131-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, ANA 

CRISTINA VIEIRA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Às fls. 106 o exequente pugnou pela realização de BACENJUD com o fito 

de bloqueio de ativos financeiros em nome dos executados.

É sabido que a partir da vigência da Lei 11.382/2006, os 

depósitos/aplicações em instituições financeiras passaram a ser 

considerados bens preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a 

dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, assim primazia em 

relação aos demais.

Assim, não há dúvida de que a penhora on line é a principal modalidade 

executiva destinada à execução pecuniária, razão pela qual não se pode 

negá-la ao exequente, desta feita, procedo à realização da penhora via 

BACENJUD.

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando que a busca de ativos financeiros junto ao 

sistema BACENJUD localizou e bloqueou valores ínfimos (R$ 0,02), 

procedo ao desbloqueio do referido valor.

Com efeito, 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 do feito por manifesto desinteresse.

 Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se o exequente, via 

correio com aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 407122 Nr: 39345-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LUIZ PAES GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Ante o requerimento de fls. 97/98 intimo o credor para que dê 

prosseguimento ao feito, trazendo aos autos a matrícula do bem sobre o 

qual requer a penhora, no prazo de 15 dias e atualização do débito.

SALIENTO, no entanto, que o prosseguimento dos atos expropriatórios 

quanto ao bem nominado, ocorrerão por sua conta e risco, tendo em vista 

que os documentos encartados, levam a conclusão lógica de se tratar de 

bem de família.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1293315 Nr: 5930-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER LUIZ PAES GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 

MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, nos termos do artigo 919 do Código de Processo Civil que, "1º O 

juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", assim, uma vez não preenchidos os 

requisitos legais, RECEBO estes Embargos à Execução SEM o efeito 

suspensivo.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 40460 Nr: 5531-30.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLA MARES DANTAS SILVA - ME, STELLA 

MARES DANTAS DA SILVA, CARLOS ALBERTO DANTAS DA SILVA, 

JOACI CONCEIÇÃO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14.361 OAB MT, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - 

OAB:4.501/MT

 Vistos, etc.

Compulsando o presente caderno processual, tenho conforme despacho 

de fls.213, que os autos código 41433, sentenciado pelo MM.Juiz da 4ª 

VEDB em 01/2007, onde, inclusive não houve liquidação de sentença por 

inércia dos devedores e levantamento de alvará por alguma das partes 

(fls.184)

Não obstante a manifestação de fls. 265/281, em atenção a certidão de 

fls. 263, NOMEIO o perito GERSON FANAIA PEREIRA, fone 3023-7223, 

e-mail fanaiar@terra.com.br, para que proceda a necessária 

aferição/liquidação, intimando-o para apresentar proposta de honorários, 

no prazo de 10 dias.

Em seguida, intimem-se as partes para que efetuem ao pagamento dos 

honorários (50% cada parte), no prazo de 10 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752877 Nr: 4754-59.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA, 

MARCOS ROGÉRIO CARDIM, JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12.945

 Intimação das Partes Requerida para contrarrazoar às fls.248/254 , no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza
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 Cod. Proc.: 700040 Nr: 34664-05.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GYSLENO DA CRUZ NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MUHL - OAB:15658-MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Intimação da Parte Autora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça das fls. 33/334, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020206-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAMIL PEREIRA DA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1020206-82.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAMIL PEREIRA DA ROSA 

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 FORD, MODELO 

KA SE, Placa: QBT5984 (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”. 

Observe-se o comprovante de diligência contido no Id 14893761. 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: 1000259-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CHAGAS CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000259-62.2018.8.11.0002. REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT REQUERIDO: REGINALDO CHAGAS 

CARDOSO Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as custas foram 

devidamente recolhidas. Vistos. Recebo a emenda à inicial de ID: 

13838486. Apesar de o autor consignar na inicial que o valor para fins de 

purgação de mora é de R$ R$ 20.867,02, da analise dos autos 

constata-se na planilha de débitos acostada no Id. 13838486 R$ R$ 
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25.449,61 razão pela qual dá-se a causa o valor R$ R$ 25.449,61, desta 

feita, verifique o Sr. Gestor se há custas complementares e em havendo 

intime-se para complementar em 15 dias sob pena de extinção. CUMPRIDO, 

proceda-se como abaixo segue: 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 CLASSIC Marca 

Chevolet, PLACA NPC-0396 (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/2015 (art. 534-C do CPC/1973): “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 10.931/04. 

Nos termos do art. 212, § 2º, do CPC/2015, “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 configurará falta funcional. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 30 de agosto de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013139-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALOMA MACEDO FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013139-66.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PALOMA 

MACEDO FRANCA Verificado pela estagiária Anne M. 33024 que as 

custas foram devidamente recolhidas. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA. em face de PALOMA MACEDO FRANCA. No Id 13523912 foi 

constatada irregularidades que impediram o deferimento da liminar, ficando 

o autor intimado para sanar tais pendências apresentando notificação 

valida e eficaz ao endereço do devedor, bem como apresentar o contrato 

de alienação fiduciária ao qual o processo faz jus. Ao manifestar-se ao Id. 

13614966 a instituição financeira limitou-se em pugnar pelo deferimento da 

inicial, requerendo que em caso de não conhecimento do pedido, fosse 

deferida a dilação de prazo por 60 dias a fim de atender a r. determinação 

com ajuntada do AR do Protesto, em nada manifestando-se quando a 

inexistência de contrato juntado aos autos, apesar de ciente de que este 

trata-se de documento essencial para a análise da demanda. Assim, 

considerando que o requerente teve a oportunidade para acostar aos 

autos documento hábil para amparar a ação, e não o fez, a extinção é 

medida que se impõe. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO. DOCUMENTO ORIGINAL. FALTA DE 

APRESENTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO 

INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. I. 

Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo 

sem resolução do mérito, quando não é atendido o despacho judicial que 

faculta a sua emenda ou complementação no prazo legal. II. Em se 

tratando de título executivo passível de circulação, como a cédula de 

crédito bancário, a petição inicial da execução deve ser instruída com o 

respectivo original. III. Recurso conhecido e desprovido.” (Processo APC 

20140610017025 Orgão Julgador 4ª Turma Cível Publicação Publicado no 

DJE : 15/09/2015 . Pág.: 199 Julgamento 29 de Julho de 2015 Relator 

JAMES EDUARDO OLIVEIRA) “PROCESSUAL CIVIL. APELO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO 

POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONSTITUIÇÃO DA 

MORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE 
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DOCUMENTO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO 

INICIAL. NECESSIDADE. 1. Restando o pronunciamento judicial 

devidamente fundamentado, não há se falar em nulidade da sentença, 

tampouco ofensa ao art. 93, inc. IX da Constituição Federal. 2. Ausente 

documento que deveria acompanhar a inicial, deve o magistrado dar à 

parte a oportunidade de emendá-la, somente declarando-a inepta se não 

atendida a determinação. 3. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar 

de nulidade de decisão por ausência de fundamentação rejeitada.” 

(Processo APC 20140111690182 Orgão Julgador 6ª Turma Cível 

Publicação Publicado no DJE : 16/02/2016 . Pág.: 313 Julgamento 28 de 

Janeiro de 2016 Relator CARLOS RODRIGUES). Pelo exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de 

Busca e Apreensão, em razão da ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro 

no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006627-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL 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: 1006627-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): VICENTE DOMINGOS 

DA SILVA RÉU: BANCO DAYCOVAL S/A Trata-se de Ação Revisional de 

Ação de Consignação em Pagamento C/C Pedido de Tutela Antecipada, em 

que objetiva o autor o deferimento da tutela antecipada autorizando que o 

veículo permaneça em sua posse, haja vista que as cláusulas contratuais, 

juros, capitalização e outras taxas ilegais do contrato de financiamento 

são objetos em discussão Na decisão de Id 13215146, o autor foi intimada 

para especificar quais cláusulas, juros, tarifas e taxas pretende revisar, 

ficando na mesma oportunidade salientado a impossibilidade do juiz 

reconhecer de ofício tais argumentos, sem a devida fundamentação e 

demonstração de sua ilegalidade. Contudo, apesar de intimado e 

salientado, o autor manteve-se inerte quanto a tal fato, conforme infere a 

certidão de Id. 14878887. Vejamos o precedente jurisprudencial sore o 

assunto: “REVISIONAL DE CONTRATO – Inépcia da inicial – Apelante que 

não apresentou o contrato – Imprescindível, no caso, a indicação das 

cláusulas supostamente abusivas e apresentação do contrato 

questionado – Descumprimento, pelo apelante, do quanto determinado no 

art. 282, inc. III e IV, do CPC – Documento fundamental para 

prosseguimento do processo – Necessária obtenção, antes de tudo, do 

contrato que se pretende ver revisado – Exibição incidental do contrato - 

I n a d e q u a ç ã o .  R e c u r s o  d e s p r o v i d o . ” ( P r o c e s s o :  A P L 

10563292120148260100 SP 1056329-21.2014.8.26.0100, Orgão Julgador: 

24ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 28/03/2016, Julgamento: 17 de 

Março de 2016, Relator: João Batista Vilhena). Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA esta Ação Revisional de 

Ação de Consignação em Pagamento C/C Pedido de Tutela Antecipada em 

decorrência de Ato Ilícito e Pedido de Antecipação de Tutela, o que faço 

com amparo legal no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 13 de setembro de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 14697-27.2017.811.0041 – Código 1229642

ESPÉCIE: 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 REQUERENTE: ANTÔNIO GARCIA OURIVES

PARTE RÉQUERIDA: ROSANGELA CARDOSO PEREIRA CLAIT DUARTE e 

ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA e ACOMERQUES ANTONIO DA 

SILVA e CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES - COLÉGIO 

POSITIVO PRES

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Embargado(a): Acomerques Antonio 

da Silva, Cpf: 00268810125, Rg: 921.840 SSP MT; Embargado(a): Centro 

Educacional Dom Orlando Chaves - Colégio Positivo Press, CNPJ: 

03788122000018, Representado por Rosilene Afonso Costa e Silva, Cpf: 

35390336100, Rg: 448.498 SSP MT

FINALIDADE: PROCEDER À CITAÇÃO DA PARTE RÉ acima qualificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, por todo o conteúdo da decisão 

abaixo transcrita e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s), 

como parte(s) integrante(s) deste mandado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, querendo, responder à 

ação. Não havendo resposta no prazo especificado será decretada a 

revelia com nomeação de Curador Especial.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será publicado 

na forma da Lei.

Cuiabá - MT, 13 de setembro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 21659-03.2016.811.0041 – Código 1126850

AÇÃO: Execução de Tí tu lo Extrajudic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. CENTRO NORTE DE MT

EXECUTADO(A,S): D G DA SILVA VIEIRA ME e DOMINGAS GOMES DA 

SILVA VIEIRA

CITANDO(A,S): Executados(as): D G da Silva Vieira Me, CNPJ: 

13005676000110; Executados(as): Domingas Gomes da Silva Vieira, Cpf: 

65557905120 Filiação

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/06/2016

VALOR DO DÉBITO: R$ 263.565,50

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA para no prazo 

de 03 (três) dias, a contar da data da expiração deste edital, efetuar o 

pagamento da dívida (art. 829, CPC), ressaltando que, não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessórios, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. FICA A DEVEDORA DEVIDAMENTE 

CIENTIFICADA de que o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de 

embargos também será contado a partir da data de expiração do prazo 

deste edital. FICA AINDA, DEVIDAMENTE CIENTIFICADA da possibilidade 

de depositar em juízo, apenas 30% da execução (valor principal + custas+ 

honorários) e o valor remanescente em até em 6 vezes, acrescidos de 

correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês (art. 916 do CPC).

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a,s) o(a, s) executado(a,s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor (oporem) embargos. Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial. Cuiabá - MT, 

12 de setembro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3059-12.2008.811.0041 – CÓDIGP 332226

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE REQUERIDA: BALMIS ANTÔNIO DA SILVA e IVETE DIAS DA SILVA

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

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 

5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de incorrer em caracterização de ato atentatório a justiça. Cuiabá - 
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MT, 12 de setembro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 26204-97.2008.811.0041 – CÓDIGO 355747

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO BRADESCO S/A

PARTE REQUERIDA: RUY MENDES

INTIMANDO(A, S): Ruy Mendes, Cpf: 10317740172, Rg: 179.951 SSP MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 

5 (cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital, sob 

pena de incorrer em caracterização de ato atentatório a justiça. Cuiabá - 

MT, 12 de setembro de 2018.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Gestor(a) Judiciário(a)

 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028308-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN WAGNER RODRIGUES (RÉU)

 

Deverá a parte autora proceder à juntada da guia de recolhimento da 

diligência e seu respectivo comprovante de pagamento, para o 

cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013152-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DALTRO FILHO (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 

e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017867-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO DA SUCATA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOAO GOMES PEREIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida para indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo legal, como postulado pelo autor. Após, diga-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017284-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

JOELSON VENEGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo a desistência da penhora on line, para surtir seus 

efeitos legais. Proceda-se seu levantamento em favor do executado. As 

pesquisas pretendidas já foram realizadas nos autos, portanto, deverá o 

autor no prazo legal, indicar outros bens passíveis de penhora. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Ciabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018955-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018852-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO TIBURCIO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

RICARDO TIBURCIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre citação da parte executada. Em caso 

positivo, conclusos para proceder penhora. Ao contrário, reconsidero 

determinação do ID n. 4899248, devendo o autor ser intimado para 

providenciar a citação da parte executada, no prazo lega, sem 

prorrogação e após, analisarei pedido de bloqueio on line. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032077-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do depósito efetivado nos autos. 

Intime-se a parte autora para manifestar sobre o referido e se tem por 

satisfeita com a obrigação. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011051-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS FRANCISCO RODRIGUES (REQUERIDO)
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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, 01.08.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014258-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LANDER MAIA BATISTA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora providenciar a citação da parte requerida e dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031308-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G P MARQUES EIRELI - ME (EXECUTADO)

GERALDO PINTO MARQUES (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016504-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA 

(ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA 

(EXECUTADO)

EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007036-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME (RÉU)

MAYRELEY LEBRE ROSA (RÉU)

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020136-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI STREJEVITCH (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008616-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELY DA CRUZ E SILVA (EMBARGANTE)

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO (ADVOGADO(A))

CARIMBOS MATO GROSSO LTDA - ME (EMBARGANTE)

MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011733-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RMX COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ELAINE CRISTINA OGLIARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030994-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA (ADVOGADO(A))

GILSON DOMINGOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030856-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSYCA SOUZA ROBERTO PORTES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025266-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA (ADVOGADO(A))

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029302-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREW TANAKA SILVA (REQUERIDO)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025918-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE DUARTE GONZAGA (ADVOGADO(A))

WILMA BRASILIMA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036620-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PEREIRA BENEVIDES (AUTOR(A))

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada 

sendo requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010881-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO RODRIGUES MARTINS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça 

acostada aos autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030518-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE GOMES RIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

14.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022079-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MILTON NUNES BRANDAO (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: 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030515-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR (ADVOGADO(A))

LEANDRO GOMES MORAES (ADVOGADO(A))

LUIZ SERAFIM DA COSTA MEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro Justiça Gratuita. Anote-se. 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, devendo o requerido no prazo de resposta 

apresentar os contratos questionados na inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022359-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA LAURA DE ARAUJO FALCAO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020405-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO 

PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE MARIA DA CRUZ ALENCAR (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030316-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ERMES PEREIRA MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 
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distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030326-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELCINEY APARECIDO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030336-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (EXEQUENTE)

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDETE GONCALINA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 829) 2. Não havendo 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em 

tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do 

principal e acessório, bem como proceder a avaliação do bem penhorado 

e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013699-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CESAR PULCHERIO (AUTOR(A))

GUILHERME PULCHERIO MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre pagamento da condenação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024498-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ (EXECUTADO)

WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025542-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

HENRIQUE FERRARI (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.09.18

Intimação 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))

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

 

Deverá o apelado responder o recurso de apelação interposto pelo 

apelante Banco BMG S/A, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038831-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014840-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

TEREZA REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

CAIO AUGUSTO BERNADINO DA COSTA (EXECUTADO)

A D S CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCUS VINICIUS FERREIRA PINTO (EXECUTADO)

ABEILARD DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

THAIS REZENDE SANTOS (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, 
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e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1014421-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo (ADVOGADO(A))

LARISSA MARIA LEMOS BAGG (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR (EMBARGADO)

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (EMBARGADO)

LUIZ ANTONIO LEMOS (EMBARGADO)

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA HIPOLITA LEMOS (EMBARGADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005619-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder a intimação da parte autora, para manifestar nos 

autos, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030547-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDUARDO PIRES DE MIRANDA (RÉU)

ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038809-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EDITH LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (RÉU)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se apresentar para realização de Colheita do 

Material Gráfico, às 13 horas do dia 24.10.2018, na Secretaria dessa Vara 

e ainda, apresentar copias originais dos documentos pessoais, tais como 

RG, CTPS e Título Eleitorais.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1038809-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

EDITH LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (RÉU)

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte requerida se apresentar para realização de Colheita do 

Material Gráfico, às 13 horas do dia 24.10.2018, na Secretaria dessa 

Vara.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009574-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA FONSECA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023303-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DUARTE DE FREITAS (RÉU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre o decurso de prazo de dilação e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1023139-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS FRANCA (REQUERENTE)

EDJANE DANTAS PORFIRIO FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCINEY DE PINTO BARROS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Deverá a parte autora tomar conhecimento da certidão do oficial de 

Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 703673 Nr: 38312-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILER JEAN DA SILVA ALBERNAZ, ARNOLDO 

DA GAMA ALBERNAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rita de Cássia Levanti 

Aleixes - OAB:4.683 - OAB/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 702232 Nr: 36853-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WM ATACADISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 940218 Nr: 54696-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUTURA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 839847 Nr: 44301-72.2013.811.0041

 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: ORLANDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16103-MT, 

LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:15.758-A/MT, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15.483-A/MT

 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 Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito com 

Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO a preliminar de ilegitimidade 

passiva da parte requerida Banco Cruzeiro do Sul S/A, proceda-se sua 

exclusão do polo passivo da ação, com as formalidades legais. Via de 

consequência, NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os 

artigos 487-I do NCPC. Revogo a liminar concedida à fl. 69, expeça-se o 

necessário.Condeno a parte requerente nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento do 

débito, atualizados a partir do ajuizamento da ação.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.: 1117822 Nr: 17839-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA MARCELA SOUZA SIGARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/O

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128552 Nr: 22427-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLAC CAMPOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1080724 Nr: 1894-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS VINICIOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão parcialmente positiva do Sr. Meirinho, negativa quanto à intimação 

do requerido, e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) 

dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1257326 Nr: 23422-05.2017.811.0041

 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: ROGERIO RAMOS VARANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA ALVES COSTA, LOIDE SANTANA 

PESSOA BOMBASSARO, ADRIANA A. COSTA-ME, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS RIAN VIÉGAS DA 

SILVA - OAB:19093-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 963986 Nr: 6508-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO DOURADO RUIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SPIGUEL JUNIOR - 

OAB:12209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13296

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1126850 Nr: 21659-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 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:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): D G da Silva Vieira Me, CNPJ: 

13005676000110; Executados(as): Domingas Gomes da Silva Vieira, Cpf: 

65557905120 Filiação:

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 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:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora, no prazo legal, acostar 

matrícula atualizada do imóvel a ser penhorado, sob n. 15.968 do RGI de 

Chapada dos Guimarães/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 307745 Nr: 16770-21.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 

SERV. PÚB. EST. PODER EXECUTIVO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERONIDES ARAÚJO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE J. PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 5.262

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1053128 Nr: 47962-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. C. L. A. A. OURO VERDE DE MATO GROSSO- 

SICREDI OURO VERDE -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS IKEDA, ANDREIA DOMINGAS 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 390154 Nr: 25589-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES 

RODRIGUES, JUSCELINO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, JOSÉ ALEXANDRE GOLEMO - 

OAB:7634/MT, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 Vistos, etc.

Não há como atender o pedido do Arrematante, considerando que quando 

o bem foi levado à hasta pública, no edital constou as averbações 

questionadas até AV-18/36.714.

Assim, oficiem-se aos Juízos ali indicados pelo Arrematante a venda do 

bem em hasta pública, para conhecimento e ali deverá o Arrematante 

postular pelas baixas, por eles realizadas.

Intime-se a parte executada da última penhora dos autos, através de 

advogados habilitados nos autos. Se houver exeutado não habilitado por 

advogado, certifique-se e deverá o credor providenciar a intimação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1009158 Nr: 27184-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZÔNIA 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTIMETAL ENGENHARIA E ESTRUTURAS 

LTDA, GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO, ALTAIR BAGGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o credor para manifestar sobre pedido de fls.196/197 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 873252 Nr: 12010-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE MEIO DIA LTDA ME, ISRAEL 

FERREIRA DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 814250 Nr: 20726-35.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARBOSA BARBOSA E CALIL LTDA ME, 

ADRIEN MAURICIO BARBOSA

 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: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10.479/MT, NELSON FREDERICO HUNZE PINTO - 

OAB:9297

 Vistos, etc.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 
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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.: 1229642 Nr: 14697-27.2017.811.0041

 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: ANTÔNIO GARCIA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CARDOSO PEREIRA CLAIT 

DUARTE, ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA, ACOMERQUES ANTONIO 

DA SILVA, CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES - COLÉGIO 

POSITIVO PRESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMA ALVES FERREIRA - 

OAB:2267/MT, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - OAB:4474, 

SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 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.: 716406 Nr: 10293-40.2011.811.0041

 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): ADRIANO AMBROSIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/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 depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 775173 Nr: 28415-67.2012.811.0041

 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): FRANCISVAL L. DA CUNHA-ME, ESPOLIO DE 

FRANCISVAL LOURENÇO DA CUNHA, ARILCE MORAIS RAMOS DA 

CUNHA

 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 À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747700 Nr: 44955-30.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NYT COMERCIO DE CALÇADOS E 

CONFECÇÕES LTDA, MARIA CANDIDA SILVA CAMARGO, MARIANA 

SILVA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI 

- OAB:16927-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. ROBERTO FERREIRA 

SANTOS MANCINI, inscrito na OAB/MT sob o n. 16.927, intimado para 

devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

rápida realizada em 06/09/2018, ainda não devolvido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 79189 Nr: 304-06.1994.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFECÇÃO CUIABANA DE PÃES LTDA, LUIZ 

ANTONIO DOS SANTOS DE SOUZA E LIMA, MARIA LUIZA COSTA 

SAMPAIO LIMA, PAULO LUIZ SILVA ARAÚJO SAMPAIO, RUTH DOS 

SANTOS DE SOUZA, HARLEY DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR DE CASTILHO - OAB:, 

ARTHUR DE CASTILHO NETO - OAB:846, HÉLIO GOMES SILVA - 

OAB:17.726/DF, IVO SERGIO FERREIRA MENDES - OAB:8909/MT, 

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093-MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre justificativa de fl.732 e indicar 

localização do bem penhorado a ser avaliado.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 13632 Nr: 2838-49.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPAMERINA ALIMENTOS LTDA, EBER 

DOMINGOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3569-B

 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.: 8081 Nr: 1611-58.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL IND.Ee COM. DE PAPÉIS E 

EMBALAGENS LTDA., PAULO ROBERTO RODRIGUES GERMANO, MONICA 

FATIMA VILLAR DO CARMO RODRIGUES, GISELI VILLAR DO CARMO, 

BRAZ JOSÉ VILLAR DO CARMO, FERNANDO VILLAR DO CARMO, AIDE 

DO CARMO VILLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora apresentar as guias de 

recolhimento de distribuição na comarca deprecada, para remessa 

eletrônica da Carta Precatória desentranhada nos autos, no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1229642 Nr: 14697-27.2017.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO GARCIA OURIVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA CARDOSO PEREIRA CLAIT 

DUARTE, ROSILENE AFONSO COSTA E SILVA, ACOMERQUES ANTONIO 

DA SILVA, CENTRO EDUCACIONAL DOM ORLANDO CHAVES - COLÉGIO 

POSITIVO PRESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELMA ALVES FERREIRA - 

OAB:2267/MT, FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - OAB:4474, 

SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:EMBARGOS DE TERCEIROS

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:Embargado(a): Acomerques Antonio da 

Silva, Cpf: 00268810125, Rg: 921.840 SSP MT; Embargado(a): Centro 

Educacional Dom Orlando Chaves - Colégio Positivo Press, CNPJ: 

03788122000018; Representante (requerido): Rosilene Afonso Costa e 

Silva, Cpf: 35390336100, Rg: 448.498 SSP MT

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1129098 Nr: 22642-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIEL BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1109129 Nr: 14322-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLJAX BATERIAS LTDA - ME, VIVIANE 

CARINE REZEPOKA CALGARO, LAERCIO CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1119868 Nr: 18717-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO CALHAO BARINI, DARLENE 

SEBASTIANA DE ASSIS BARINI, TIAGO VIANNA DE ARRUDA, AURORA 

CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINÍCIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14.690/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962/MT, MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE 

PAULA - OAB:9456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955/MT, FRANCISMÁRIO MOURA VASCONCELOS - 

OAB:10624, MARCELO SALVI - OAB:40.989/SC, ROGÉRIO BARÃO - 

OAB:OAB/MT 8313

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 757048 Nr: 9195-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO D OLIVEIRA E BARROS LTDA ME, 

ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO DE OLIVEIRA, DILVANE FERREIRA DE 

BARROS, DYANE CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA, DANIELLE 

SANTANA DE OLIVEIRA, MLDO, DILVANE FERREIRA DE BARROS, DAVID 

ISMYTY GODOY DE OLIVEIRA, CECILIA DE ALMEIDA LARA, LORHANY 

AMILLY MEIRELES DE OLIVEIRA, RCBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, MIGUEL GONÇALO DE MAGALHÃES - 

OAB:12087-A/MT

 Vistos, etc.

Cite-se por edital como postulado à fl.322, pelo prazo de vinte dias, 

constando além das advertências do procedimento, também, que a falta de 

resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador Especial.

Intime-se o autor para cumprir mandado de fl.319 no prazo legal ou faça 

comprovação do alegado à fl.321 e neste caso, postular pela retificação 

do polo passivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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:11.449/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1060428 Nr: 51211-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PAULO SORIANO MARMORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 770802 Nr: 23836-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PERES CASSIS, ALCIONE ITALO 

BALSANELLI, LUIZ ANTONIO GIROLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 
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certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102017 Nr: 11353-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHA S MARHOLT - ME, BALDUINO 

MARHOLT, ANTONINHA SCHIMIDT MARHOLT, SABRINA SCHNEIDER 

MARHOLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1126199 Nr: 21401-90.2016.811.0041

 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): CEILA MARIA DE SIQUEIRA, EVANIL 

PETRONILHA SOLANO, MARILCE CÍCERO DE SÁ DAVANTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre a 

certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Requerida

 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:11.449/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

 NOTA A PARTE EXECUTADA: Fica a parte executada Escavasul 

Terraplanagem Ltda devidamente intimada, na pessoa de seus advogados, 

Dr. Murilo Castro de Melo, Oab nº 11.449/MT, e Dr. Pedro Vinicius dos 

Reis, Oab nº 17.942/MT, do levantamento da penhora que recaiu sobre o 

seguinte bem: Uma escavadeira hidráulica, marca Caterpillar, modelo 0345 

C, série 0345CLTAJ00296, de propriedade da empresa executada, no 

prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 203899 Nr: 18149-65.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO FERREIRA JÚNIOR, MARINA LUCIA 

CARRAZZONE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 828804 Nr: 34652-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. 

DO SUDOESTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. F. M. FILHO, HERMES FERREIRA DE 

MORAES FILHO, CLAUDINO ALEIXO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre impugnação de fls216/229 e as 

partes sobre detalhamento em anexo. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1139690 Nr: 27242-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AUGUSTO CORRÊA DE ALMEIDA FILHO

 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:

 Vistos, etc.

A pesquisa junto ao Renajud já foi efetivada à fl.133, intime-se o autor 

para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101481 Nr: 11123-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. BARBOSA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - OAB:5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da penhora de fl.129 para surtir seus efeitos 

legais. Proceda-se o levantamebnto e restrição judicial.

A tentativa de penhora on line já foi efetivada nos autos, sem sucesso, 

não havendo alteração. Assim, deverá o autor indicar outros bens 

passíveis de penhora, no prazo legal. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818467 Nr: 24807-27.2013.811.0041

 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): FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para postular pela 

conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em 

face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob pena de 

extinção, advertindo que não serão considerados pedidos repetidos já 

analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796063 Nr: 2409-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA JURIDICA MATO-GROSSENSE, JOSE 

THOME PREDIGER, VERA LÚCIA MARCUSSO PREDIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito atualizado para 

efetivar penhora on line. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1304495 Nr: 9541-24.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K. C. M. PINTO LUBRIFICANTES - ME, KELEM CRISTINA 

MOREIRA PINTO, FÁBIO OLINDO FERREIRA SIMÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Vistos, etc.

Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é 

processado sem efeito suspensivo.

Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei.

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 78048 Nr: 7827-88.2002.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ASSUNÇÃO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 983509 Nr: 15613-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, HELIO 

RUBENS PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10.018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora se manifestar sobre o 

Decurso de Prazo de Dilação e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029041-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

WILLYAN PHELIP GARCIA REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Após, dirimida a questão sobre pagamento das custas 

processuais este Juízo analisará pedido de dependência dos autos. 

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.09.18

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027687-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOSE CUSTODIO DA SILVA (REQUERENTE)

ERIKA MORAES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA DA SILVA OAB - 384.312.541-49 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Diante da anuência da parte autora com relação ao depósito 

dos honorários fixados, tenho por cumprida a obrigação. Expeça-se 

alvará em se favor. Intime-se o requerido para apresentar os documentos 

originais e/ou cópias legíveis, no prazo legal e após, diga-se o autor. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023170-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

BENEDITO RODRIGUES BRANDAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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, 14.09.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001958-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (AUTOR(A))

JULIANO ALVES ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE URBANISMO S/A (RÉU)

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

LUCIANA NAZIMA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a dilação por cinco dias, sem prorrogação. Após, 

deverá ser cumprida a determinação dos autos e diga o autor. Nada sendo 

requerido, arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1029029-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

WALTER SANTOS LEQUE (AUTOR(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não 

são capazes de alterar a decisão prolatada a qual mantenho pelos seus 

próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em 

todos seus termos. Após, dirimir a questão das custas de distribuição da 

ação, analisarei pedido de conexão. Assim, cumpra-se a referida em 

todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029113-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DULCE BARRETO RACHID JAUDY (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a emenda da inicial, para surtir seus efeitos legais, 

proceda-se a retificação do nome da ação como ali postulado. 

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, 14.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028044-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BEZERRA DA COSTA (REQUERIDO)

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro Justiça Gratuita ao requerido. Anote-se. Em face do 

depósito realizado nos autos, suspendo a liminar concedida. Expeça-se 

mandado de restituição se já efetivada ou recolha o mandado de busca e 

apreensão, caso ainda não cumprido. Após, intime-se o autor para 

manifestar sobre purgação de mora e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

14.09.18

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030357-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

CLETO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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, 14.09.18

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1030080-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SANT ANA SILVA (AUTOR(A))

Carlos Alberto Pieper Espinola (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro Justiça Gratuita. Anote-se. É sabido que o Novo Código 

de Processo Civil eliminou as cautelares em espécie, dentre a qual ação 

de exibição de documentos e passou a instrumentalizar a produção 

antecipada de provas por ação autônoma regulada pelos arts. 381 a 383 

do NCPC. Contudo, o direito material pleiteado nesta ação é o próprio 

documento em si, não é a pretensão produção de provas para futura 

ação. Dessa forma, entendo que a presente demanda tem como objetivo o 

exercício de direito sobre o conteúdo dos documentos já informados e a 

exibição será ordinária e satisfativa de direito, aplicando-se o 

procedimento comum nos termos do art. 318 do NCPC. Desta forma, 

demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de dano nos termos do 

art. 300 do NCPC e concedo a liminar para que o requerido apresente os 

documentos especificados na inicial em 5 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao montante de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) a ser revertido para autora, de acordo com o 

Enunciado nº 54 do Fórum de Permanente de Processualistas Civis no qual 

ficou superada a Súmula nº 372 do STJ após a entrada do Novo Código de 

Processo Civil de 2015.Expeça-se o necessário. 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 e intime-se o requerido da liminar e 

responder a ação, constando às advertências legais. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030502-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO EVANILDO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Procedo a correção do valor da causa, devendo corresponder 

a importância econômica pretendida pelo autor, ou seja, aquele da 

purgação de mora de R$ 30.119,07(trinta mil, cento e dezenove reais e 

sete centavos), nos termos do Decreto lei n. 911/69. Intime-se o autor para 

retificar o valor dado a causa, no prazo de quinze dias, procedendo ao 

recolhimento da guia de distribuição, vinculando-a ao número único do 

processo, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030449-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AILTON CORDEIRO DE FRANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030459-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY DE LARA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1030456-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILCE CRISTINA DE MAGALHAES COSTA (AUTOR(A))

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação dos rendimentos e não há como considerá-la 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, 

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, 14.09.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013113-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MARTINS MELLO (ADVOGADO(A))

CARVALHO COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo o acordo apresentado nos autos, para surtir seus 

efeitos legais. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011592-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERNANDES DA NOBREGA (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 
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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. De outra banda, a taxa de 

juros constante dio contrato, está na média de mercado não merecendo 

alteração. 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, 14.09.18

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008480-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação Monitória contra 

Carlos Alberto da Silva, visando o recebimento de R$ 88.938,71 (oitenta e 

oito mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e um centavos), originário 

dos limite de crédito para operações de desconto de recebíveis e cheque 

especial em sua conta-corrente nº Conta: 38463-1; Cartão - 

B50830543-7;; Contrato de Liberação de Credito – B50830481-2; Contrato 

de Liberação de Credito – B50830601-8 e Cartão – 4763319034056120, 

sendo que o requerido não honrou em saldar os valores que lhe foram 

creditados. Rogou pela procedência da ação, para ser convertido o 

mandado inicial em execução. Instruiu seu pedido com documentos de id. 

5570165/5570506. O requerido foi citado por edital (id. 13356259/ 

13546779), deixando transcorrer o prazo assinalado, sem apresentar 

defesa, conforme certidão de id. 14237220, razão pela qual, foi-lhe 

decretada à revelia, com nomeação de Curador Especial de id. 14244010. 

Em resposta (id. 14846950), a parte requerida apresentou embargos 

monitórios. No mérito, aduziu sobre a curadoria especial, afirmando a 

possibilidade de contestação por negativa geral, dispensando a 

impugnação específica. Asseverou sobre os contratos bancários e sobre 

a relação de consumo existente entre as partes. Questionou a 

capitalização diária no contrato e onerosidade excessiva com relação aos 

contratos: Contrato n B508305543-7 (Crédito Pessoal) - juros 

remuneratórios na ordem de 5,88% ao mês; Contrato n B50830481-2 

(Crédito Pessoal) – juros remuneratórios na ordem de 5,19% ao mês; 

Contrato n B508306601-8 (Crédito Pessoal) – juros remuneratórios na 

ordem de 5,88% ao mês; além dos encargos de inadimplemento que prevê 

a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito 

Interfinanceiro (CDI) mais juros efetivos anuais de 125,000015%, além de 

multa moratória de 2%. Pretende a inversão do ônus da prova. Rogou pela 

improcedência da ação, com a aplicação dos juros de 3,38% ao mês para 

o contrato nº B508305543-7, taxa de juros de 3,29% ao mês para o 

contrato nº B50830481-2 e taxa de juros de 3,49% ao mês para o contrato 

nº B50830601-8, e quanto ao encargos moratórios requer a aplicação dos 

encargos legais, sendo correção pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e 

multa de 2%. Juntou documentos de id. 14847073/ 14847073. O autor 

apresentou impugnação aos embargos monitórios ao id. 15229728, 

ratificando os termos da inicial. Requer a rejeição dos embargos pela 

inépcia do pedido do embargado e carência da ação. Elucidou que no caso 

operou-se a preclusão e decadência. Vieram-me conclusos os autos, 

para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de 

Ação Monitória contra Carlos Alberto da Silva, visando o recebimento de 

R$ 88.938,71 (oitenta e oito mil novecentos e trinta e oito reais e setenta e 

um centavos), rogando pela procedência da ação, para ser convertido o 

mandado inicial em execução. Por seu turno, o requerido rogou pela 

improcedência da ação, com a aplicação dos juros de 3,38% ao mês para 

o contrato nº B508305543-7, taxa de juros de 3,29% ao mês para o 

contrato nº B50830481-2 e taxa de juros de 3,49% ao mês para o contrato 

nº B50830601-8, e quanto ao encargos moratórios requer a aplicação dos 

encargos legais, sendo correção pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e 

multa de 2%. Compulsando os autos, verifica-se estar maduro para 

receber decisão, dispensando produção de provas em audiência ou 

pericial, pois trata de matéria de direito e documental e estas já estão nos 

autos, razão pela qual, julgo antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I 

do Novo Código de Processo Civil. Inicialmente, passo à análise das 

preliminares arguidas. Não há que acolher a preliminar levantada de 

inépcia da inicial e carência da ação, com a consequente rejeição dos 

embargos, tendo em vista que parte requerida busca a revisão de 

encargos que entende abusivos. Desta forma, os embargos monitórios 

são o meio judicial cabível para amparo de sua pretensão, pois existem 

contratos com os quais discorda com o percentual aplicado, tendo 

demonstrado interesse jurídico em pretender sua revisão e sendo os 

pedidos existentes e possíveis. Razão pela qual, rejeito as preliminares. 

Quanto a alegação de que ocorreu a preclusão e decadência do direito de 

revisão da parte requerida, com base no artigo 26 do CDC, não merece 

guarida. A esse respeito, insta ressaltar que, embora o Código de Defesa 

do Consumidor se aplique à relação existente entre as partes (Súmula nº 

297, do STJ), o prazo decadencial nele previsto não é aqui aplicável, tendo 

em vista que o mesmo se destina às reclamações pelos vícios aparentes 

ou de fácil constatação nos casos de fornecimento de produtos ou de 

serviços. Portanto, é inaplicável ao caso em tela o prazo decadencial 

regulado pelo art. 26 do CDC, posto que a parte ré pretende a revisão dos 

juros que entende indevidos, sendo este pedido perfeitamente possível no 

nosso ordenamento jurídico, não estando ainda afeto ao prazo estipulado 

no artigo 26 do CDC. Rejeito a preliminar de impossibilidade jurídica do 

pedido. Analisando os autos, verifica-se que a Curadora Especial 

pretende a revisão dos juros remuneratórios dos contratos: contrato nº 

B508305543-7, contrato nº B50830481-2 e contrato nº B50830601-8. 

Ainda, requer a revisão dos encargos moratórios. Pelos contratos 

apresentados, denota-se que não houve a fixação de juros 

remuneratórios. Entretanto, o autor apresentou a Ficha Gráfica referente a 

operação B50830481-2 ao id.5570407, a Ficha Gráfica referente a 

operação B508305543-7 ao id. 5570411 e a Ficha Gráfica referente a 

operação B50830601-8 ao id.5570422, no qual verifica-se que possuem 

abusividades nos juros remuneratórios. Isto porque, na operação 

B50830481-2 ao id.5570407, foi aplicado os juros na ordem de 5,19 % ao 

mês; na operação B508305543-7 ao id. 5570411, foi aplicado juros na 

ordem de 5,88 % ao mês e na operação B50830601-8 ao id. id.5570422, 

foi aplicado juros na ordem de 5,88 % ao mês, sendo acima da taxa legal 

permitida. Não há como considerar as taxas acima especificadas como 

normais quando não existe nenhuma transação financeira que tenha tal 

percentual como margem de lucro. Não obstante às instituições 

financeiras não estarem afetas a limitação de juros no patamar de 12% 

ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no 

presente caso. As referidas taxas violam a normalidade, quando não 

existe nenhuma movimentação bancária que resulta nas referidas taxas, 

salvo aquelas que beneficiam a própria instituição, como limite de cheque 

especial, cartão de crédito, dentre outros. Razão pela qual, torna 
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necessária suas reduções, para adequar o equilíbrio entre as partes. 

Assim, fixo os juros remuneratórios da seguinte forma: para o contrato nº 

B508305543-7, taxa de juros de 3,29% ao mês para o contrato nº 

B50830481-2 e taxa de juros de 3,49% ao mês para o contrato nº 

B50830601-8, diante da abusividade dos juros remuneratórios 

demonstrados e com fundamento no art. 2035 CC, que possibilita a 

modificação das convenções entre as partes que afastam os princípios 

norteadores da ordem pública. Com relação à capitalização de juros, 

apesar do requerido afirmar que há capitalização diária nos contratos, 

resta prejudicada tal alegação, tendo em vista que não houve pactuação 

nesse sentido. Verifica-se que não foi comprovado a incidência de 

capitalização diária nos pactos ou que o requerente tenha cobrado o 

referido, restando prejudicada tal alegação. Com relação aos encargos 

moratórios, as partes pactuaram nos contratos a comissão de 

permanência, sendo o CDI mais juros de 125,000000% ao ano, conforme 

se verifica nas Fichas Gráficas dos contratos: contrato nº B508305543-7, 

contrato nº B50830481-2 e contrato nº B50830601-8. Assim, a incidência 

da comissão de permanência cumulado com juros de 125,000000% ao 

ano, não deve prevalecer, visto que não foram fixados em valor 

autorizado por Lei, sendo aviltantes suplantando o que acolhe na 

Legislação vigente. Portanto, no caso de inadimplência deverá incidir nas 

operações nº B508305543-7, nº B50830481-2 e nº B50830601-8, a 

correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. É patente, 

que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei. Até que seja liquidada a sentença, não há como 

afirmar a mora do requerido, considerando que decorreu de encargos 

exorbitantes, para aquilatar sobre existência de débito pendente. Deverá o 

autor moldar o débito proveniente do contrato, como aqui dirimido e após, 

aquilatar o que restou pago. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos, ACOLHO em Parte os Embargos ofertados pelo 

requerido, em consequência, julgo Com Resolução de Mérito a presente 

Ação Monitória com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do NCPC, em 

consequência, para fazer incidir no contrato nº B508305543-7, taxa de 

juros de 3,29% ao mês para o contrato nº B50830481-2 e taxa de juros de 

3,49% ao mês para o contrato nº B50830601-8. E no caso de 

inadimplência, a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês nos contratos acima ditados. Após a liquidação da sentença, o valor 

apurado, deverá ser constituído de pleno direito em título judicial, 

convertendo o mandado inicial em Mandado de Execução, com 

fundamento no que dispõe o artigo 702, §8º do Novo Código de Processo 

Civil, que prosseguirá na forma prevista no Título II do Livro I da Parte 

Especial, no que for cabível. Custas e despesas processuais “pro-rata” e 

cada parte arcará com honorários advocatícios de seu advogado. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e após, não 

havendo manifestação, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. Cuiabá, 14.09.18

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022823-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Julieta de Figueiredo Arruda, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com o presente Pedido de Produção Antecipada de 

Provas C/C Pedido Liminar, contra Banco Daycoval S/A, preliminarmente 

postulando pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Alegou em 

síntese que é aposentada e que possui empréstimo com o requerido, 

porém não tem noção do que está sendo descontado, juros e quantidade 

de parcelas. Elucidou que procurou o requerido para receber os 

documentos, entretanto não obteve êxito. Enfatizou seu direito, aduzindo 

sobre o cabimento da produção antecipada de prova e da legitimidade 

ativa. Rogou pela procedência da ação, com a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita e a exibição dos documentos que originaram o 

empréstimo, extrato da dívida e os comprovantes de pagamentos pela 

autora, a fim de oportunizar ao correntista a análise de todos os termos, 

cláusulas, cobranças de encargos, juros nele existentes, sob pena de 

multa diária. Instruiu o pedido com documentos ao id. 14379468/ 14379508 

e custas judiciais ao id. 14772424/ 14772427. A liminar foi concedida, para 

que o requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 

(cinco) dias, nos termos da decisão de id. 14787991. Em resposta (id. 

14982466), o requerido apresentou contestação. Fez uma síntese da 

inicial. Preliminarmente arguiu a falta de interesse processual, na medida 

em que nunca fora negado à autora o fornecimento de cópias dos 

contratos. No mérito, asseverou sobre o contrato firmado entre as partes. 

Enfatizou que jamais houve negativa do banco réu em fornecer cópia do 

contrato. Aduziu sobre a necessidade de utilização dos canais de 

relacionamento adequados. Elucidou que não há pretensão resistida, não 

podendo arcar com a sucumbência. Requer seja acolhida a preliminar de 

falta de interesse processual e caso não seja este o entendimento do 

juízo, roga pela improcedência da ação. Juntou documentos de id. 

14982478/ 14982658. A parte autora apresentou réplica à contestação ao 

id. 15216229, ratificando as teses iniciais. Rebateu a preliminar arguida. 

Impugnou os documentos acostados na defesa. Vieram-me conclusos os 

autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Pedido de Produção Antecipada de Provas C/C Pedido 

Liminar, contra Banco Daycoval S/A, em que a autora rogou pela 

procedência da ação, com a exibição dos documentos que originaram o 

empréstimo, extrato da dívida e os comprovantes de pagamentos pela 

autora, a fim de oportunizar ao correntista a análise de todos os termos, 

cláusulas, cobranças de encargos, juros nele existentes, sob pena de 

multa diária. Por seu turno, o requerido requer seja acolhida a preliminar de 

falta de interesse processual e caso não seja este o entendimento do 

juízo, roga pela improcedência da ação. Considerando que a matéria 

tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, 

encontram 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. Inicialmente, passo à 

análise da preliminar arguida. No que tange à preliminar levantada de 

ausência de interesse processual, não tem cabimento, posto que não há 

na exordial a falta de cumprimento dos requisitos do artigo 397 do NCPC, já 

que a autora elencou em seus pedidos os documentos que pretende a 

exibição, comprovando ainda a relação jurídica existente entre as partes. 

Assim, verifica-se a possibilidade da autora em obter informações sobre 

os documentos ditados na inicial, para ter ciência real de seu conteúdo, 

existindo interesse processual no caso. Assim, rejeito a preliminar. Em 

questão de fundo, verifica-se a possibilidade do direito da autora em obter 

informações sobre os contratos firmados com o requerido, para ter 

ciência real de seu conteúdo. Concedida a liminar, o requerido veio aos 

autos e não acostou todos os documentos solicitados na inicial, como 

alegado pela autora. Limitou-se a apresentar os documentos ao id. 

14982478/ 14982658, estes insuficientes com relação ao pedido inicial, 

posto que faltou ser apresentado o demonstrativo de operação do 

contrato de n. 25-2596430/14 e documentos referentes ao 

refinanciamento de empréstimo. Se o requerido não cumpre determinação 

judicial, não há como acreditar em sua tese que jamais se negou em 

apresentar os documentos solicitados, pois mesmo concedida à liminar 

nos autos, trouxe documentos aquém da pretensão inicial. Portanto, existe 

interesse processual na pretensão da autora posta na inicial. Nos termos 

do art. 399, I do NCPC, aquele que tem necessidade de obter documento 

sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, 

tem o direito de exigir desta a devida exibição. Nesse sentido se posiciona 

a jurisprudência, senão vejamos: “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FORNECER A 

DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR CLIENTE - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA 

EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição bancária tem o dever 

de fornecer a documentação requerida por seu cliente através de ação de 

exibição de documentos, devendo os ônus dessa exibição correr por 

conta de quem detém os documentos, ou seja, o banco. (TJMG. Apel. nº 

424.608-6. 14ª Câm. Cív. Rel. Dídimo Inocêncio de Paula. 12/02/04.)”. 

Conforme exposto alhures, verifica-se que a propositura da ação 

decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o 

ônus de sucumbência. Diante do exposto e considerando o que mais 

consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Pedido de 

Produção Antecipada de Provas C/C Pedido Liminar, com fundamento no 

que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, tornando em definitivo a liminar 

concedida, no sentido de determinar ao banco requerido exiba os 
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documentos faltantes, sendo o demonstrativo de operação do contrato de 

n. 25-2596430/14 e documentos referentes ao refinanciamento de 

empréstimo, no prazo de vinte dias, sob pena de busca e apreensão. 

Condeno o requerido nas custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados 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, 14.09.18

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018474-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 

ME (RÉU)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco S/A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação Ordinária de Cobrança, contra Grupo Z2 

Importação e Exportação Eletro Eletronico Ltda Me e Michele Cozzolino 

Junior, visando o recebimento de R$ 78.160,96 (setenta e oito mil, cento e 

sessenta reais e noventa e seis centavos), originário de um limite de 

crédito, cujo a liberação ocorreu na conta corrente nº 6829-2, agência 

5355. Aduziu que a parte requerida deixou sua conta corrente em 

descoberto não a saldando os encargos nos vencimentos conforme 

demonstram os extratos. Rogou pela procedência da ação. Instruiu seu 

pedido com documentos de id. 8133246/8138917. Regularmente citada por 

edital (id. 12858591/13001794) e a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo assinalado sem apresentar defesa, conforme certificado nos autos 

ao id. 13635576. Razão pela qual, foi-lhe decretada a revelia e nomeada 

Curadora Especial, nos termos da decisão de id. 13640478. Em resposta, 

ao id. 14112598, os requeridos aduziram sobre a curadoria especial e 

sobre o ônus da impugnação específica. Questionou os juros 

remuneratórios e rogou pela improcedência da ação. Juntou documentos 

ao id. 14112624/ 14112687. Ao id. 15304496 foi certificado que a parte 

autora não apresentou réplica à contestação, limitando-se a informar que 

não pretende produzir provas. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação 

de Cobrança, em que a parte autora visa o recebimento de valor 

consignado na inicial. Roga pela procedência da ação. A Curadora 

Especial aduziu sobre o ônus da impugnação específica. Questionou os 

juros remuneratórios e rogou pela improcedência da ação. Compulsando 

os autos, verifica-se estar maduro para receber decisão, dispensando 

produção de provas em audiência ou pericial, pois trata de matéria de 

direito e documental e estas já estão nos autos, razão pela qual, julgo 

antecipado à lide, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo 

Civil. Não resta dúvida que na presente ação está se discutindo o direito 

do autor em receber a importância consignada na inicial, admitindo que a 

dívida não se tem título líquido e certo, para propositura da execução. 

Razão pela qual, veio garantir seu direito através da presente Ação de 

Cobrança. Na Ação Cobrança, necessita apenas do autor provar, com 

prova escrita, a dívida sem força executiva, que está demonstrada 

através dos documentos acostados na inicial. Assim, está demonstrada 

que entre as partes existia relação de consumo. Portanto, satisfeito está o 

dispositivo legal. Diante da documentação trazida nos autos, na inicial, não 

resta dúvida de que a requerente possui em seu poder, documento escrito 

que comprova a dívida da parte requerida. Quanto à questão de fundo, 

com relação aos juros remuneratórios, verifica-se ao id.8133246 – Pág.25, 

que foi aplicado juros de 13,36% ao mês e 350,31% ao ano, sendo 

abusivas. Não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao 

patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros 

exorbitantes, como no presente caso. Não há como aceitar a normalidade 

aplicação de uma variável de juros de 13,36% ao mês e 350,31% ao ano, 

como demonstrado aos autos. É autorizada a revisão contratual quando 

há cláusulas abusivas ou desproporcionais, quanto aos juros cobrados, 

há incidência desta exorbitância, não devendo prevalecer o avençado. Há 

muito vem decidindo que a Instituição Financeira, apesar de não está afeta 

a limitação de juros remuneratórios, não pode praticar juros de forma 

abusiva como demonstrado nos autos. Deste modo, os juros do saldo 

devedor deverão ser reduzidos para 2,5% ao mês, que corresponde a 

taxa média de mercado para financiamento que por analogia aplica-se no 

caso em tela. Mesmo com a retificação acima, não há como desconsiderar 

a mora da devedora, pois o principal não está pago como contratado, o 

que deveria ser efetivado por não violar disposição legal, havendo 

correção apenas nos juros remuneratórios. É patente, que no caso, tem 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de 

contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido 

pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como 

destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 

1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de 

contrato. Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, 

Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Ordinária de Cobrança e 

ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I 

do Novo Código de Processo Civil, para fazer incidir a taxa de juros 

remuneratórios de 2,5% ao mês, desde a origem do débito. Assim, deverá 

o débito ser recalculado como aqui dirimido. Após, os requeridos deverão 

ser intimado para proceder ao pagamento, devidamente atualizados a 

partir da citação válida, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT. Como o autor 

decaiu da parte mínima, condeno a parte requerida nas custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10%

(dez por cento) da condenação, a contar do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações e retificações 

de estilo. Após, não havendo manifestação, arquive-se. P.R.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14.09.18

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1019196-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO AUGUSTO DE MELLO (REQUERENTE)

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Celso Augusto de Mello, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com a presente Ação de Produção Antecipada De Provas, 

contra Banco do Brasil S/A, preliminarmente postulando pela concessão 

dos benefícios da justiça gratuita. Informou que não tem interesse na 

realização de audiência prévia. Alegou em síntese que é funcionário 

público aposentado e que possui empréstimo com o requerido, no mínimo, 

desde maio/2008. Asseverou que pretende verificar a regularidade da 

contratação dos empréstimos com o requerido, através da fotocópia dos 

contratos e demais documentos que os envolvem. Do atendimento dos 

requisitos estabelecidos no RESP nº1.349.453 – MS (2012/0218955-5) e 

dos documentos necessários. Rogou pela procedência da ação, com a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova. Requer a exibição dos seguintes documentos: Todos os contratos 

de financiamentos firmados com o notificado nos últimos 15 (quinze) anos, 

cujas parcelas tenham vencimento a partir de março/2008, ou seja, todos 

os contratos que tenham cobranças a partir de março/2008, mesmo tendo 

sido firmados antes de março/2008, até a presente data, inclusive, os 

eventuais contratos de refinanciamento, contratos estes que justifiquem 

os descontos supracitados; Todos os comprovantes de TEDs em favor do 

notificante, referentes aos contratos firmados. Mais, outros documentos 

capazes de comprovar todos os valores que foram disponibilizados ao 

reclamante através de contratos de empréstimos consignados, ou mesmo 

através de refinanciamentos, referentes aos descontos supracitados; Os 

históricos de pagamento de todos os empréstimos firmados com o 

notificado nos últimos 10 (dez) anos, indicando data do pagamento das 

parcelas, bem como eventual quitação antecipada dos empréstimos. 

Ainda, extrato de todos os contratos ainda em aberto com o notificado, 

indicando totalidade das parcelas a vencer e saldo devedor atualizado; 

Boleto individualizado para quitação antecipada de todos os empréstimos 

em aberto com o reclamado, deduzidos os juros proporcionais referentes 

ao período adiantado. Instruiu o pedido com documentos ao id. 13952773/ 

13952806. A justiça gratuita e a liminar foram concedidas, para que o 

requerido apresente os documentos especificados na inicial em 5 (cinco) 

dias, nos termos da decisão de id. 13967791. Em resposta (id. 14668691), 

o requerido apresentou contestação. Impugnou o pedido de justiça 

gratuita. Asseverou que em momento algum o banco requerido se recusou 
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a fornecer os documentos. Alegou a ausência de preenchimento dos 

requisitos do artigo 396 e 397 do CPC. Enfatizou que o requerido não 

anexa as cópias de alguns dos contratos assinados pelo autor, pois há 

operações que foram contratadas nos terminais de autoatendimento e 

outras pela internet e ainda, que muitos contratos estão em agencias 

diferentes o que impossibilitou a juntada de todos neste momento. Aduziu 

que o requerido não deve ser condenado ao pagamento de sucumbência. 

Requer a extinção do feito pela ausência de interesse processual e caso 

não seja este o entendimento do juízo, roga pela improcedência da ação. 

Juntou documentos de id. 14668708/ 14668712. A parte autora 

apresentou réplica à contestação ao id. 15153969, ratificando as teses 

iniciais. Aduziu que fora os contratos faltantes, não foi juntado nenhum 

dos documentos solicitados nos itens “d.2”, “d.3”, “d.4”, “d.5” dos pedidos 

da inicial. Esclareceu os documentos faltantes. Vieram-me conclusos os 

autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a 

presente de Ação de Produção Antecipada De Provas, contra Banco do 

Brasil S/A, em que a autora rogou pela procedência da ação, com a 

exibição dos documentos, sendo todos os contratos de financiamentos 

firmados com o notificado nos últimos 15 (quinze) anos, todos os 

comprovantes de TEDs em favor do notificante, os históricos de 

pagamento de todos os empréstimos firmados com o notificado nos últimos 

10 (dez) anos, extrato de todos os contratos ainda em aberto com o 

notificado e boleto individualizado para quitação antecipada de todos os 

empréstimos em aberto com o reclamado. Por seu turno, o requerido 

requer a extinção do feito pela ausência de interesse processual e caso 

não seja este o entendimento do juízo, roga pela improcedência da ação. 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e estes, encontram 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. Inicialmente, passo à análise da preliminar arguida. No que tange à 

preliminar levantada de ausência de interesse processual, não tem 

cabimento, posto que não há na exordial a falta de cumprimento dos 

requisitos do artigo 397 do NCPC, já que a autora elencou em seus 

pedidos os documentos que pretende a exibição, comprovando ainda a 

relação jurídica existente entre as partes. Assim, verifica-se a 

possibilidade da autora em obter informações sobre os documentos 

ditados na inicial, para ter ciência real de seu conteúdo, existindo 

interesse processual no caso. Assim, rejeito a preliminar. Com relação a 

impugnação à justiça gratuita, não merece guarida, vez que o requerido 

não apresentou documentos ou argumentos suficientes para afastar a 

presunção de necessidade. Mantenho, portanto, a justiça gratuita 

concedida ao autor. Em questão de fundo, verifica-se a possibilidade do 

direito da autora em obter informações sobre os contratos firmados com o 

requerido, para ter ciência real de seu conteúdo. Concedida a liminar, o 

requerido veio aos autos e não acostou todos os documentos solicitados 

na inicial, como anunciado na sua peça contestatória. Limitou-se a 

apresentar os documentos ao id. 14668708/ 14668712, estes insuficientes 

com relação ao pedido inicial. Vejam que a autora manifestou após os 

documentos acostados pelo requerido, informando que o réu deixou de 

acostar os documentos elencados ao id. 15153969 - Pág. 7. Se o 

requerido não cumpre determinação judicial, não há como acreditar em sua 

tese que jamais se negou em apresentar os documentos solicitados, pois 

mesmo concedida à liminar nos autos, trouxe documentos aquém da 

pretensão inicial. Portanto, existe interesse processual na pretensão da 

autora posta na inicial. Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele que tem 

necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no 

caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida 

exibição. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, senão vejamos: 

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

FORNECER A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR CLIENTE - ATRIBUIÇÃO 

DO ÔNUS DA EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição 

bancária tem o dever de fornecer a documentação requerida por seu 

cliente através de ação de exibição de documentos, devendo os ônus 

dessa exibição correr por conta de quem detém os documentos, ou seja, o 

banco. (TJMG. Apel. nº 424.608-6. 14ª Câm. Cív. Rel. Dídimo Inocêncio de 

Paula. 12/02/04.)”. Conforme exposto alhures, verifica-se que a 

propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, 

cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Produção Antecipada De Provas, com fundamento no 

que dispõe os artigos 485-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil e ACOLHO o pedido inicial, tornando em definitivo a liminar 

concedida, no sentido de determinar ao banco requerido exiba os 

documentos faltante, ditados no id. 15153969 - Pág. 7, no prazo de vinte 

dias, sob pena de busca e apreensão. Condeno o requerido nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) atualizados 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, 

14.09.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036318-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA CRISTINA VASCONCELOS (EXECUTADO)

IEDA CRISTINA VASCONCELOS - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034843-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (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)

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F G OLIVEIRA - ME (EXECUTADO)

FABRICIO GALVAO OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032985-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALEXANDER TRANSPORTES EIRELI EPP - EPP (EXECUTADO)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035532-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA ELIANE DE ABREU (EXECUTADO)

N E DE ABREU - ME (EXECUTADO)

JOAO BATISTA MARCOS DE ABREU (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 
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a intimação da parte autora para manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão negativa do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1174595 Nr: 41950-24.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARAISO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO PELLENZ JUNIOR - 

OAB:18.240/MT, RAFFAELE DOS SANTOS CAMARGO - OAB:MT/ 

18.227

 Para o credor manifestar no prazo de cinco dias requerendo oque 

entender de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1008683 Nr: 27009-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MARCIO PAIVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6.171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 Para a parte requerida manifestar sobre a petição de fls.117

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1050156 Nr: 46498-29.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, NEILA SCHUCH

 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:

 DESPACHO

 Vistos.

Adota-se a medida excepcional de citação por edital depois de esgotadas 

todas as possibilidades de localização da parte, por isso, antes de acolher 

tal procedimento determino que realizem consultas online nos sistemas 

RENAJUD e INFOJUD, a fim de obter informações acerca dos atuais 

endereços dos Executados.

Obtendo endereços diversos daqueles constantes dos autos, renove-se a 

tentativa de citação, caso contrário, intime-se o Exequente para 

manifestar-se em dez (10) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1081548 Nr: 2307-59.2016.811.0041

 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): OSCAR MINAS NOVAS, MARTA MINAS 

NOVAS MARTINIUK

 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:

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1017799-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

C 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007634-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO RIBEIRO DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

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 os advogados das partes para manifestarem no prazo 

comum de 10 (dez) dias quanto a proposta de Honorários periciais 

encartada aos autos consubstanciados na quantia de R$ 8.000,00 sob 

pena de concordância tácita.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 803544 Nr: 10000-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA DO NORTE LTDA, 

SERGIO RICARDO DO NORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, ante 

nova juntada de novo mandado negativo impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, caso seja indicado novo 

endereço a ser cumprido pela Central de mandados, dever-se-á encartar 

nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro indicado, sendo que o 

pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE” no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 798047 Nr: 4435-57.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. J. RIBEIRO - ME, SINVALDO JOAQUIM 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/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 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.: 1003392 Nr: 24893-27.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MS/8356-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

12.409-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.: 764592 Nr: 17247-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRONT COMUNICAÇÃO VISUAL COMÉRCIO E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA -ME, JAILSON PADILHA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre as correspondências devolvidas 

fls.134/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 792766 Nr: 46855-14.2012.811.0041

 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: BB LEASING S.A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS ME, DUCARMA 

NERES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 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.: 954358 Nr: 2270-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO HENRIQUE CINI

 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 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.: 829082 Nr: 34916-03.2013.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOMAR TRANSPORTE DE CARGAS LTDA., 

MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, SEYLIANE BARROS DE SOUZA 

BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 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.: 925840 Nr: 47028-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678/PE

 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.: 763534 Nr: 16122-65.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foram protocolado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls 57.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 952369 Nr: 1146-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITÃO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão NEGATIVA de fls. 34/35, sob 

pena de devolução da deprecata no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 374473 Nr: 10970-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROMILDO PEREIRA ESCOBAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84.206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC 

sendo que, em caso de apresentação de NOVO ENDEREÇO da parte 

requerida a ser cumprido VIA MANDADO, deverá a parte autora encartar 

aos autos o comprovante de pagamento das diligências para condução do 

Oficial de Justiça em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line”. a fim 

de dar celeridade aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1147442 Nr: 30618-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUIZA TELLES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1149443 Nr: 31444-86.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. M. F. TRANSPORTES COM. DIST. LTDA - ME, 

MAURÍCIO ARRUDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON DO CARMO ASSIS 

- OAB:4680/PR

 Vistos etc. Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c 

Antecipação de Tutela e Reparação de Danos Morais proposta por M.M.F. 

Transportes Com. Dist. Ltda – ME em face de BR Consórcios 

Administradora de Consórcios Ltda, cujo objeto é tão somente de 

responsabilidade civil e indenização por danos morais.Distribuída a 

demanda para vara uma das varas de feitos gerais, o M.M. Juiz declinou 

de sua competência em favor de uma das varas especializadas em direito 

bancário.Entretanto, nos termos do provimento n. 004/2008 do Conselho 

da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, independente do polo processual que ocupem.Nessa linha 

de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do supracitado provimento, senão 

vejamos: (...) Assim, com o provimento n. 004/2008 do Conselho da 

Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, independente do polo processual que ocupem, consoante 

se depreende do comando do inciso I do artigo 1º do supramencionado 

provimento.Assim, tenho que a relação jurídica posta em face de BR 

Consórcios Administradora de Consórcios Ltda, sob análise, não atende 

às especificações da competência desta vara, por não estar em 

discussão relação bancária, a declaração de incompetência é medida que 

se impõe.Neste sentido:(...) Isso posto, reconheço e declaro a 

incompetência deste Juízo para continuar processando esta demanda, e 

SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, consoante se 

depreende os termos do inciso II e o caput do artigo 66 do Código de 

Processo Civil, determinando, nos moldes do inciso I e parágrafo único do 

artigo 953 do Código de Processo Civil, a expedição de ofício ao 

Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

as cópias necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 463146 Nr: 31531-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON SANTOS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - OAB:15.904/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 Vistos etc.Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fls. 

113.Devidamente intimado, o Banco executado não pagou a dívida e nem 

ofereceu bens a penhora. Aliados ao contexto processual estão os 

comandos dos artigos 835, inciso I, parágrafo 1º e 836, parágrafo 1º, do 

Código de Processo Civil, que indicam o dinheiro como primeira opção para 

fins de penhora para garantir a execução.Defiro o pedido de penhora 

on-line constante de fls. 181/183 e, para tanto ordeno que se oficie ao 

Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, determinando o bloqueio 

de valores até o montante do débito atualizado em 29/05/2018 - R$ 

23.465,01 (vinte e três mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e um 

centavos) já inclusos os honorários advocatícios de cumprimento de 

sentença (art. 85, §1º) de 10% (dez por cento), a multa de 10% (dez por 

cento) e honorários advocatícios do cumprimento de sentença de 10% 

(dez por cento), estes dois consoante artigo 523, §1º, do CPC, pelo não 

pagamento voluntário, que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes ao executado: BFB Leasing S/A – Arrendamento 

Mercantil, CNPJ n°. 43.425.008/0001-02, e, consequentemente, formalizo o 

protocolo, cuja cópia faz parte integrante desta decisão.Existindo saldo 

razoável para a garantia do juízo, proceda-se a transferência da quantia 

bloqueada para a Conta Única do TJMT, nos termos preconizados pela 

Instrução Normativa 001/2007 emitida pela CGJ. (...)não se formalizará a 

penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as 

custas processuais.Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.Intime-se e 

cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1170181 Nr: 40244-06.2016.811.0041

 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: VALDEMAR VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15.488/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 (...) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo, que se 

visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao cartório distribuidor 

para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao Juízo Cível 

competente.Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1101092 Nr: 10986-48.2016.811.0041

 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: JESSYCA SOUZA ROBERTO PORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID WENER FARINELLI SERILI 

- OAB:19.592/MT, HEMERSON LEITE DE SOUZA. - OAB:20.626/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos da requerente nos 

termos da fundamentação acima expendida, e, de consequência, condeno 

a requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC, obrigação que fica suspensa por ser esta beneficiária da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50 (fls. 

41/42).Diante das informações contidas na petição de fls. 111/144, 

proceda a Secretaria à alteração do polo passivo para constar como 

Banco Bradesco S/A, fazendo constar na capa dos autos e no sistema 

Apolo.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1084233 Nr: 3513-11.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEMETRO ALVES ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) A conversão da presente busca e apreensão em ação de execução 

baseia-se nos requisitos do art. 784, inciso III, do CPC.Assim, defiro a 

conversão em ação de execução, nos termos do art. 5º do DL 911/69. 

Retifique-se a autuação, capa dos autos e oficie-se à Distribuição.2. 

Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 21.591,63 (vinte e um mil, 

quinhentos e noventa e um reais e setenta e três centavos) em 03 (três) 

dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de 

Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do 

CPC.3. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil.4. Fixo desde já honorários em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral 

no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, 

consoante os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil.5. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça.6. Intime-se 

o exequente para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do 

mandado.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1065519 Nr: 53434-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORECIL BISPO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARIELA MIORANZA THOME - 

OAB:21036/O, MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CAVALCANTE DE 

ANDRADES - OAB:19.803/O, LEONARDO FARINHA GOULART - 

OAB:110851

 Vistos etc.

I – Indefiro os pedidos do Banco requerido para que sejam oficiados 

outros Bancos para comprovarem a disponibilização de valores à 

requerente, por falta de amparo legal, ademais, o próprio Banco requerido 

deveria ter os comprovantes de disponibilização à requerente dos valores 

objetos dos contratos.

II – Indefiro ainda o pedido da requerente de fls. 168/169 para que esta 

não pague os honorários periciais, posto que a referida decisão de fls. 

161 passou irrecorrida.

III – Diante da manifestação das partes de fls. 168/169 e 170/171, intime-se 

o perito para se manifestar acerca das petições, em 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 209 de 528



 Cod. Proc.: 848100 Nr: 51520-39.2013.811.0041

 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: DAGMAR DA SILVA ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que Dagmar da Silva 

Arantes move em face de Banco Bradesco Cartões S/A, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determino a revisão do contrato 

de cartão de crédito de n. 4220.****.****.8038, nos seguintes termos:1. 

Limito os juros remuneratórios à taxa média mensal de juros das 

operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Cartão de 

crédito total, emitida pelo Banco Central, do período de março/2011 a 

agosto/2014, no percentual mensal, respectivamente:(...)2. Não vislumbro 

a incidência de capitalização de juros, em qualquer período, afasto assim 

este pleito do requerente;3. Após a revisão do débito, desde o início do 

contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro 

proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na 

forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a 

contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do dispêndio;4. Afasto os pedidos de parcelamento judicial e limitação 

dos descontos em 30% da renda mensal do requerente.A liquidação de 

sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.Considerando 

que o requerente decaiu de parte mínima de seus pedidos, condeno o 

requerido ao pagamento das custas do processo e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do 

valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 

85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do CPC.Proceda a Secretaria à 

alteração do polo passivo para Banco Bradesco Cartões S/A, fazendo 

constar na capa dos autos e no sistema Apolo.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114304 Nr: 16418-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Vistos etc.

Homologo por sentença o acordo celebrado pelas partes e 

instrumentalizado às fls. 328/329, para liquidação da dívida, pondo fim ao 

litígio. Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Honorários advocatícios como pactuado. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pelo requerido, conforme termo de acordo.

Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1118560 Nr: 18142-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO COSTA CUNHA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATACINO TEIXEIRA GOMES - 

OAB:OAB/MS 10.301

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação de Busca e 

Apreensão, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, 

devidamente atualizado, face ao princípio da causalidade 

adequada.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 398423 Nr: 32017-71.2009.811.0041

 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): COMÉRCIO E DERIVADO PETRÓLEO SANTA 

ROSA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO TOMAZETI 

CARRARA - OAB:5967/MT

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos.

II – Intime-se NOVAMENTE o exequente para cumprir a decisão de 389, 

item I, trazendo aos autos os extratos originais necessários à realização 

do cálculo do débito, no prazo de 10 (dez) dias.

III – Intime-se o perito nomeado para manifestar sobre a petição de fls. 395, 

acerca da discordância do exequente da proposta de honorários por ele 

apresentada.

Após, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 892183 Nr: 24683-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO CARVALHO DE ALMEIDA, LEILA 

CARMELITA ALCANTARA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9.946/MT, JOEVERTON SILVA DE JESUS - OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Dr. Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14.258

 Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil, afasto os pedidos dos requerentes nos 

termos da fundamentação acima expendida, e, de consequência, condeno 

os requerentes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) 

do valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 

2º, do CPC.Revogo a liminar concedida em decisão de fls. 45. Oficie-se o 

necessário.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior
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 Cod. Proc.: 362807 Nr: 32736-87.2008.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 835887 Nr: 40955-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA CORREA DIAS NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINARTE SILVEIRA NEGRÃO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para manifestar acerca da 

discordância do cálculo realizado, às fls. 94/96, e, em se fazendo 

necessária, realização de novo cálculo.

Vinda a resposta da Contadoria, manifestem-se as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 832966 Nr: 38487-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO CENTRO NORTE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J G MELHORAMENTOS PRESTADORA DE 

SEVIÇOS LTDA, JOSE CLÁUDIO DA SILVA, GILSON APARECIDO PEREIRA 

DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CUIABA - OAB:

 Vistos etc.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Centro Norte 

de Mato Grosso – Sicredi Centro Norte MT ajuizou Ação Monitória em face 

de J G Melhoramentos Prestadora de Serviços Ltda, José Cláudio da Silva 

e Gilson Aparecido Pereira da Rocha, objetivando o recebimento de um 

crédito no valor de R$ 19.208,05 (dezenove mil, duzentos e oito reais e 

cinco centavos), representado pela Proposta de Abertura de Conta de 

Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Física. Acostou à 

inicial os documentos de fls. 09/62.

Requereu a expedição do competente mandado monitório e, não havendo 

pagamento, a sua conversão em procedimento executivo.

Devidamente citados os requeridos por edital (fls. 88/90), estes 

permaneceram inertes, consoante certidão de fls. 91, lhes sendo dado 

curador especial que apresentou embargos por negativa geral.

Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de Processo 

Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de 

pleno direito o título executivo, no valor de R$ 19.208,05 (dezenove mil, 

duzentos e oito reais e cinco centavos), corrigido até 10/09/2013.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e em 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do artigo 85, Código de 

Processo Civil.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, 

Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC.

 P. R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Transitada em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória 

atualizada do débito, para prosseguimento na forma executiva de 

cumprimento de sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 789838 Nr: 43868-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K V COMERCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMATICA, KALED ZIAD OMAIS, JULIANA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSA MONTEIRO MOTA - 

OAB:16401/MT

 Vistos etc.

I – Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 49, como já 

determinado em decisão de fls. 67, item I, com urgência.

II – Tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ informando que não 

há conta para o referido processo, oficie-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato Grosso requisitando a 

vinculação do numerário penhorado neste feito às fls. 90/95, no prazo de 

02 (dois) dias.

III – Diante da penhora realizada em contas dos executados, e do decurso 

de prazo para manifestação destes quanto ao valor penhorado, conforme 

certidão de fls. 97, verifico o cumprimento integral da obrigação pelos 

executados, julgo e declaro extinto o processo, na forma da previsão 

contida no art. 924, II do CPC.

Custas remanescentes, se houver, serão arcadas pelos executados.

Após a vinculação do numerário penhorado, item II desta decisão, 

expeça-se alvará judicial do valor penhorado (fls. 90/95), e suas devidas 

correções, ao patrono do exequente, consoante informações de fls. 99.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. Fica autorizado 

às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 

06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido 

cumprimento de sentença.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 111985 Nr: 2625-96.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO WOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ALVES CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, MANOEL ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

Cumprido pelo juízo com o determinado às fls. 245, item II, assim, intime-se 

o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito requerendo o que entender de 

direito, manifestando-se, inclusive, quanto à manifestação da Defensoria 

Pública às fls. 252, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da 

ação e arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 742903 Nr: 39840-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILELA CONFECÇOES LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANALADY CARNEIRO DA SILVA - 

OAB:9840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para manifestar acerca da 

discordância do cálculo realizado, às fls. 298/305, e, em se fazendo 

necessária, realização de novo cálculo.

Vinda a resposta da Contadoria, manifestem-se as partes, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 818899 Nr: 25188-35.2013.811.0041

 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: ZENAIDE DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277

 Vistos etc.

Tendo em vista a decisão proferida pelo STJ no Recurso Especial n. 

1.578.526 – SP, no qual o Ministro Relator determinou a suspensão de 

tramitação dos processos pendentes que versem sobre a questão 

afetada, ou seja, acerca da validade da cobrança, em contratos 

bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro de 

contrato e/ou avaliação do bem, até julgamento final do referido Recurso, 

assim, determino ad cautelam a suspensão do presente feito.

Assim, após o julgamento do mencionado Recurso, com a devida certidão 

de trânsito em julgado, voltem-me os autos conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 757714 Nr: 9909-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DO NASCIMENTO PROFESSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do 

CPC.Condeno o Banco requerente em custas processuais, mas deixo de 

condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há 

patrono constituído à requerida nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento 

dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de 

trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 50184 Nr: 7438-74.2000.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAÚLIO MONTEIRO SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURLY MARIA MORAES 

BRANDÃO - OAB:6001/MT, HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA 

JÚNIOR - OAB:20.366-D- PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Intime-se o exequente para que traga aos autos documento hábil à 

comprovação da cessão de crédito informada às fls. 145/174, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, inclusive 

para dar andamento ao feito requerendo o que entender de direito, visto 

que a presente demanda tramita desde o ano 2000, foi sentenciada no ano 

de 2004, e desde o exequente então não impulsionou devidamente a 

demanda, permanecendo ainda 05 anos arquivado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção da ação e arquivamento dos autos.

II – Após, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741946 Nr: 38797-56.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB: 9475, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP, MOISES 

BATISTA DE SOUZA - OAB:21442/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a informação da Conta Única do Poder Judiciário 

comunicando a não implantação da Conta Convênio no Estado de Mato 

Grosso, intime-se NOVAMENTE o Banco executado, para informar os 

dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, 

banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, expeça-se Alvará Judicial para levantamento da quantia depositada 

nestes autos ao executado.

Diante da certidão de trânsito em julgado de fls. 177, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo.

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 730875 Nr: 26966-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONEL CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, 

CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:OAB/MT 8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15.402/MT, FRANCINE LAURA SECCO - OAB:15421/MT, RICARDO 

TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Vistos etc.

I – Certifique a Secretaria acerca do decurso de prazo para cumprimento 

da decisão de fls. 281.

II – Oficie-se ao Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá - MT, para que 

preste informação acerca do resultado do leilão do imóvel descrito às fls. 

259, realizado em 22/03/2018, consoante documento de fls. 283/284, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, certifique o necessário e retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 333644 Nr: 4245-70.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA CARVALHO 

DA SILVA - OAB:17.658/MT, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA - 

OAB:8424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos etc.

I – Diante dos depósitos constantes nestes autos às fls. 51, 54, 59, 61, 

102, 103, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121 e do extrato fornecido pelo 

SisconDJ informando que não há conta para o referido processo, oficie-se 

ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder Judiciário de Mato 

Grosso requisitando a vinculação dos valores depositados, devendo a 

Sra. Gestora encaminhar uma cópia do comprovante de depósito judicial, 

no prazo de 02 (dois) dias.

II – Intime-se o executado para que traga aos autos documento hábil à 

comprovação da cessão de crédito informada às fls. 163/165, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

III – Intime-se ainda o executado para manifestar acerca da petição de fls. 

170/171, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1114142 Nr: 16369-07.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO MACEDO LÔBO - 

OAB:14615, MURILLO MACEDO LOBO - OAB:14615/GO, REGINALDO 

ARÉDIO FERREIRA FILHO - OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE 

ELIAS - OAB:20.610/MT

 Vistos etc.I – Proceda-se, com urgência, ao desentranhamento das peças 

de fls. 154/159 juntadas à estes autos de forma totalmente equivocada, 

fazendo à juntada em seus respectivos processos.II – A presente 

demanda se trata de uma Ação de Cobrança proposta por Bradesco 

Cartões S/A em face de Moinho Regio Alimentos S/A.Distribuída em 

16/05/2016, o requerente pleiteia seja pago pelo requerido a quantia de R$ 

399.118,60, oriundo do Cartão de Crédito/compra n. 4485430500331827, 

bandeira Visa, produto BNDES Visa Distribuição.A empresa requerida 

comparece aos autos em sede de contestação afirmando que este 

requereu a Recuperação Judicial.Posteriormente, afirmou nos autos que à 

mesma foi homologado o plano de recuperação judicial, que se encontra 

em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá com n. 39927-13.2013 

(código 834612).Aduziu o Banco requerente que apresentou Impugnação 

à aprovação do plano, aguardando julgamento. Logo, se a finalidade da 

recuperação judicial é que a Empresa promova a sua reorganização e 

obtenha o fôlego necessário para se reerguer, a continuidade desta 

demanda neste Juízo Especializado poderá frustrar os objetivos da 

recuperação judicial (em trâmite no Juízo Universal), em prejuízo, em última 

análise, da comunhão dos credores.Ademais, considerando-se que o 

colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento 

jurisprudencial no sentido de que compete ao Juízo universal da 

recuperação judicial/falimentar decidir sobre atos executivos ou 

constritivos dos bens de sociedade em recuperação e/ou falência e, com 

o fito de evitar eventuais tumultos e confusão processual a declinação da 

competência é a medida que se impõe.Vejamos a mais abalizada 

jurisprudência pátria sobre o assunto:(...)Posto isso, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito, e determino a 

remessa dos autos, com as nossas homenagens, ao nobre Juízo da 1ª 

Vara Cível – Especializada de Falências e Recuperação Judicial, com as 

devidas baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1196018 Nr: 3341-35.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES TRANSPRADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL, RAFAEL RONDON DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIBELE PITT CAMANA - 

OAB:46.918/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Carta Precatória, redistribuída em cumprimento da Resolução 

11/2017-TP, assim, compulsando os autos, observo que a presente 

demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação tipicamente 

bancária.

Desse modo, tenho que, em se tratando o objeto da ação de 

responsabilidade civil, em que busca o requerente o bloqueio em conta do 

requerido Rafael Rondon de Moraes, de responsabilidade civil, cujo objeto 

da lide não atende às especificações da competência desta vara, por não 

ser relação bancária, a declaração de incompetência e a determinação de 

redistribuição é medida que se impõe.

Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO DANOS 

MATERIAIS (DESPESAS REALIZADAS) MORAIS E LUCROS CESSANTES 

POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. Em se tratando de pedido visando ao ressarcimento por 

danos materiais (despesas realizadas e lucros cessantes), cumulada com 

danos morais contra seguradora que negou a respectiva cobertura 

securitária, não se enquadra na competência privativa das Varas 

Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT, posto não corresponder a matéria de cunho 

exclusivamente financeiro. (CC, 18993/2012, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da 

publicação no DJE 17/10/2012) (grifo nosso)

 Assim, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para continuar 

processando esta demanda, em relação ao objeto da ação, que se visa 

constituir, devendo estes autos ser remetidos ao cartório distribuidor para 

que seja realizada a redistribuição do mesmo ao juízo competente de 

alguma das Varas Cíveis de Feitos Gerais desta Comarca.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1274072 Nr: 29051-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SABINO DA SILVA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Antes de ser analisado o pedido de liminar da presente Ação de Busca e 

Apreensão, intime-se o requerente para que se manifeste nos autos 

acerca da petição do requerido de fls. 57/101, na qual informa sobre a sua 

Recuperação Judicial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 78646 Nr: 8063-40.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO AUGUSTO DE ARRUDA, ANNA LUCIA 

GAWLINSKI DE ARRUDA, Eder Roberto Pires de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 Vistos etc.

I – Conforme documentos carreados aos autos, o exequente não localizou 

valores para penhora em dinheiro na conta do executado, defiro o pedido 

de consulta junto a Delegacia da Receita Federal para localização de bens 
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do executado:

- Banco Sistema S/A – CNPJ n. 76.543.115/0001-94.

Após, intime-se o exequente para se manifestar sobre o resultado da 

consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, no prazo de em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

II – Defiro o pedido de fls. 242, intime-se o executado pessoalmente (via 

postal, com aviso de recebimento) e seu patrono via imprensa, para 

informar quais são e onde estão localizados os seus bens sujeitos a 

penhora, no prazo legal, consoante determina o artigo 774, V do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 82993 Nr: 300-85.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINA MARIA AUXILIADORA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293, RAFAEL 

TAQUES RIBEIRO - OAB:18.191/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO CAPOROSSI E 

SILVA - OAB:6183/MT

 Vistos etc.

I – Indefiro o pedido do exequente para nova consulta de bens dos 

executados junto ao Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal), tendo 

em vista a informação constante na certidão da Sra. Gestora às fls. 245.

II – Defiro o pedido de fls. 246, intime-se o exequente para manifestar 

sobre o detalhamento dos veículos localizados via Sistema Renajud às fls. 

241/242, requerendo o que entender de direito, no prazo de em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1093608 Nr: 7776-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVIANE VIEIRA DA SILVA CORREA - ME, 

VIVIANE VIEIRA DA SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 50 e suspendo a execução, pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do art. 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Decorrido o referido prazo, independente de nova decisão, intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal, com AR), e seu advogado, via 

imprensa, para adotar medidas visando o andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 765030 Nr: 17708-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO TARASOFF SILVA, CHRISTIANE 

BORGES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CARVALHO STELLA - 

OAB:9897 MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:12.178-A/MS, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:MT/ 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 Vistos etc.

O embargante apresentou às fls. 226 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida às fls. 224/225, pleiteando o acolhimento destes para 

sanar a obscuridade apontada, reconhecendo o direito do embargante em 

prosseguir com o feito, na forma executiva, mesmo antes do trânsito em 

julgado da r. sentença embargada.

Atendendo ao comando do art. 1.024 do CPC, vieram-me os autos em 

conclusão.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

O Código de Processo Civil é expresso e específico quando do cabimento 

dos Embargos de Declaração, consoante seu artigo 1.022. Ainda, 

segundo Nelson Nery Júnior, “os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório.” (Comentários ao Código de Processo Civil, 

2ª Tiragem, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 2120).

O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no decisum 

nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada através dos 

embargos.

Ademais, consta na decisão todos os fundamentos fáticos e jurídicos 

necessários, e ainda questionados pelo embargante, sendo esta 

extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam dúvidas de 

qualquer trecho seu conteúdo.

Pretende o embargante a reforma da decisão, pedido este que não é 

cabível em sede de Embargos de Declaração.

Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os referidos 

Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1048335 Nr: 45656-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CRISTINA DA SILVA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT, JULIANA CÉLIA GARCIA - OAB:230.608 

-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para 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.: 778456 Nr: 31860-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FRANCISCA DE ARAUJO ME, MARIA 

FRANCISCA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Certifico e dou fé que os Embargos Monitórios de fls. 44/49 são 

tempestivos.

 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 nos autos quanto aos embargos 

monitórios apresentados, dentro do prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 214 de 528



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1105904 Nr: 12919-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA TATYANE DE SOUZA, DÉBORA 

TATYANE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado no DJE 10188, 

sem a manifestação da parte exequente.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, pessoalmente (via postal 

com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 446758 Nr: 20997-49.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. LUCIA BARBOSA DE MORAES, MARIA 

ESTERVINA DOS REIS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas 

processuais, mas deixo de condenar ao pagamento de honorários 

advocatícios, posto que não há patrono constituído à executada nos 

autos.Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 357028 Nr: 27334-25.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CEZAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIONAL FACTORING FOMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRID DE SOUZA EICKHOFF - 

OAB:10.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE PERBOYRE 

BONILHA - OAB:3.844/MT

 Vistos etc.

Diante da manifestação do embargado de fls. 251/254, intime-se o perito 

para se manifestar acerca da mesma, em 05 (cinco) dias.

Após, certifique-se o necessário e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 332072 Nr: 2898-02.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA CASTILHO AMUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CESAR DE LIMA - OAB:6618, MARIO 

LUCIO FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do 

CPC, diante da manifestação do Sr. Defensor Público de fls. 181 e decisão 

de fls. 177.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

II – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 349656 Nr: 20024-65.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO, 

PAULO SERGIO FREITAS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, JOÃO PAULO CARVALHO DIAS - 

OAB:DEFENSOR PÚBLIC

 Vistos etc.I – Compulsando os autos, comparece a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, como Curador Especial, pleiteando o desbloqueio 

na conta do executado Paulo Sérgio Freitas Santos, alegando que o saldo 

bloqueado considera-se irrisório com relação ao valor do débito.Acerca do 

pedido de desbloqueio de quantia bloqueada, consoante detalhamento de 

ordem judicial às fls. 165/172, tenho que deve ser indeferido. Verifico que 

o valor bloqueado de R$ 3.248,57 (três mil duzentos e quarenta e oito 

reais e cinquenta e sete centavos) não é considerado irrisório, apenas 

será considerado irrisório com relação ao total da dívida executada. Nesse 

sentido:RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LIBERAÇÃO DE PENHORA ON-LINE 

PELO (...).Portanto, indefiro o pedido de fls. 227.II – Pugna o exequente às 

fls. 224/225 pelo levantamento a quantia penhorada às fls. 

165/172.Entretanto, tendo em vista o extrato fornecido pelo SisconDJ 

informando que não há conta para o referido processo, oficie-se à Conta 

Única do Poder Judiciário, para vincular a estes autos, os numerários 

bloqueados e transferidos, via Sistema Bacenjud, encaminhando-se cópia 

do detalhamento de ordem judicial de bloqueio dos valores de fls. 165/172, 

no prazo de 02 (dois) dias.III – Efetuada a vinculação, expeça-se o 

competente alvará em favor do Banco exequente, para abatimento do 

saldo devedor, na forma, indicada às fls. 224, com os rendimentos 

creditados no período.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 760356 Nr: 12713-81.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. J. KESTRING ME, VOLNEI JOSÉ KESTRING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no 

tocante ao cumprimento do prazo para citação.Vejamos o que dispõe o 

artigo 240 do CPC: (...) Assim, o exequente deveria ter providenciado a 

citação válida dos executados dentro do prazo prescricional da ação, sob 

pena de incorrer no instituto da prescrição intercorrente. Demonstrado que 

o exequente não se utilizou de todas as formas de citação dos 

executados, dentro do prazo legal de prescrição, pois este prazo, quando 

ordenada a citação, retroagiu o prazo prescricional à data da propositura 

da ação, como acima transcrito no artigo 240, §1º do CPC.Ressalto ainda 

que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo 

juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 435051 Nr: 13933-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FHF DE CASTRO, WILSON LUIZ LENTCH 

PAWLINA, FRANCISCA HELENA FERNANDES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do autor, no 

tocante ao cumprimento do prazo para citação.Vejamos o que dispõe o 

artigo 240 do CPC:Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por 

juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui 

em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).§ 1º A interrupção da 

prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que 

proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da 

ação.§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as 

providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se 

aplicar o disposto no § 1º.§ 3º A parte não será prejudicada pela demora 

imputável exclusivamente ao serviço judiciário.§ 4º O efeito retroativo a 

que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos 

extintivos previstos em lei.Assim, o requerente deveria ter providenciado a 

citação válida da parte requerida dentro do prazo prescricional, sob pena 

de incorrer no instituto da prescrição intercorrente.Isto posto recebo os 

Embargos de Declaração e REJEITO os referidos Embargos opostos, 

mantendo na íntegra os termos da decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 435060 Nr: 13941-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJ DA SILVA CONFEÇOES ME, MARIA JOSÉ 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584-A, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) I – Por se tratar de vício sanável, intime-se o embargante para assinar 

os seus Embargos de Declaração de fls. 86/88, no prazo de 05 (cinco) 

dias.II – (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não 

vislumbro no decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a 

ser sanada através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os 

fundamentos fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo 

embargante, sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não 

pairam dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a 

redação do Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do 

artigo 240, ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 

1916, impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do 

autor, no tocante ao cumprimento do prazo para citação.Vejamos o que 

dispõe o artigo 240 do CPC:Art. 240. A citação válida, ainda quando 

ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a 

coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 

e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).§ 1º A 

interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, 

ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de 

propositura da ação.§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) 

dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de 

não se aplicar o disposto no § 1º.§ 3º A parte não será prejudicada pela 

demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.§ 4º O efeito 

retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais 

prazos extintivos previstos em lei.Assim, o exequente deveria ter 

providenciado a citação válida da parte executada dentro do prazo 

prescricional, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da 

decisão.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 243719 Nr: 12184-72.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO FIGUEIREDO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição merece acento, na medida em ¬que a 

impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado carece do 

pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, art. 206, § 

3º, VIII, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo extrajudicial 

que lhe serve de parâmetro.Condeno o Banco requerente apenas e tão 

somente em custas processuais e deixo de condená-lo em honorários 

advocatícios, tendo em vista que não ocorreu o contraditório, não havendo 

advogado constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as 

cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 398786 Nr: 32205-64.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉD. M.MÉD. E PROF. 

SAÚDE DE MT LTDA (UNICRED MT)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMIR CLAUDIO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, observo que o feito se arrasta desde 2009, em 

vista da dificuldade de localização de bens e valores em nome do 

executado, segue o exequente em busca da satisfação do crédito há 09 
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(nove) anos.

Assim, antes de analisar o pedido de nova tentativa de penhora online de 

fls. 129/130 e 131, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão 

de credito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 348322 Nr: 18632-90.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com base nestas premissas, conforme já demonstrado, o 

reconhecimento da prescrição intercorrente merece acento, na medida em 

¬que a impossibilidade de satisfação do crédito cobrado/executado 

carece do pressuposto de exequibilidade, exsurgindo a prescrição, ex vi, 

art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002.DISPOSITIVOEm face do exposto, 

reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 

925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe 

serve de parâmetro.Condeno o Banco exequente em custas processuais, 

mas deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto 

que não há patrono constituído ao executado nos autos.Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos 

com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o 

desarquivamento dos autos, sem ônus, no prazo de 06 (seis) meses da 

data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de 

sentença.P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 236975 Nr: 6068-50.2006.811.0041

 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): ALCA COMERCIO DE PREGOS E PARAFUSOS 

LTDA, ALCIR FERNANDO BROCCO, JOSELINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATA CINTRA DE CARVALHO - 

OAB:, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) O pedido do embargante não merece prosperar. Não vislumbro no 

decisum nenhuma contradição, obscuridade ou omissão a ser sanada 

através dos embargos.Ademais, consta na decisão todos os fundamentos 

fáticos e jurídicos necessários, e ainda questionados pelo embargante, 

sendo esta extremamente clara em sua totalidade, assim não pairam 

dúvidas de qualquer trecho seu conteúdo.Ressalto ainda a redação do 

Código de Processo Civil/2015 constante no parágrafo 2º do artigo 240, 

ratificou os termos do artigo 219, parágrafo 4º, do Código de 1916, 

impondo a mesma penalidade quanto à desídia e negligência do 

autor/exequente, no tocante ao cumprimento do prazo para 

citação.Vejamos o que dispõe o artigo 240 do CPC:(...) Assim, o 

exequente deveria ter providenciado a citação válida do executado dentro 

no prazo prescricional, sob pena de incorrer no instituto da prescrição 

intercorrente.Isto posto recebo os Embargos de Declaração e REJEITO os 

referidos Embargos opostos, mantendo na íntegra os termos da decisão.II 

– Diante do contido em resposta de fls. 211/212 e do extrato fornecido 

pelo SisconDJ informando que não há conta para o referido processo, 

oficie-se novamente ao Departamento de Depósitos Judiciais do Poder 

Judiciário de Mato Grosso requisitando a vinculação do numerário 

penhorado neste feito, no prazo de 02 (dois) dias, encaminhando cópia 

das penhoras realizadas às fls. 104/107.Ainda, NOVAMENTE traga o 

exequente, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao 

levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, 

consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP.Após, 

expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia penhorada 

nestes autos em favor do exequente, consoante dados a serem 

informados, para abatimento do saldo devedor dos executados.Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 318421 Nr: 21134-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIONAL FACTORING FOMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CEZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nos autos apensos, 

após, retornem os autos conclusos para análise da manifestação de fls. 

54/55.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 437540 Nr: 15426-97.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA SEREIA LTDA-ME, OSVALDO 

SEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.

I – Intime-se o executado, nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do 

CPC, diante da manifestação do Sr. Defensor Público de fls. 184, decisão 

de fls. 172 e certidão de fls. 182.

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento.

II – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, novamente, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 9688 Nr: 2379-47.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO, GIOVANNA MACAGNAN, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, AMARO CESAR CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria Gessi Lever Ltda., CÉLIO CASADEI 

JÚNIOR, MARIA HELENA ALENCAR CASADEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 

-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, MARCOS ALEXANDRE CASADEI - 

OAB:6.262

 Vistos etc.

I – Proceda a Secretaria à abertura de novo volume dos Autos, visto que 

este volume extrapola o número de folhas que comporta.

II – Intime-se o exequente para trazer aos autos cópia da matrícula do 

imóvel indicado às fls. 401, bem ainda, juntar a planilha do débito 

atualizado que pretende executar, a fim de possibilitar a análise do pedido 

de fls. 400/402, no prazo de 10 (dez) dias.

 III – Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 1996, 
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seguindo o exequente em busca da satisfação do crédito (cumprimento de 

sentença, fls. 152/155 e 157) há mais de 20 (vinte) anos.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se acerca de possível interesse na emissão da certidão de 

crédito, com a extinção da presente ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ/MT.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 782833 Nr: 36502-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo legal quanto aos valores 

depositados de fl.236 a título de honorários sucumbenciais, sob pena de 

concordância tácita, bem como quanto aos item II da decisão de fls 234, 

haja vista que não consta recurso quanto a referida decisão, após com ou 

sem manifestação faça-se os autos conclusos para a análise da petição 

encartada as fls 235 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 816463 Nr: 22904-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANDRADE DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias, sob pena de aruivamento dos autos no estado 

em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 741692 Nr: 38532-54.2011.811.0041

 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: PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 162615 Nr: 13152-73.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALEXANDRE DE LIMA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 755694 Nr: 7741-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BORGES SAMPAIO - 

OAB:45.963/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:103.082/MG

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

ao contido namanifestação da CONTADORIA , sob pena de concordância 

tácita

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 993076 Nr: 19899-53.2015.811.0041

 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: GIOVANNI NATALE JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELCIO CAMPOS BOTELHO, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8.312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ GABRIEL DA 

SILVA - OAB:10588/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-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.: 1083210 Nr: 3050-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO SOL NASCENTE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ,tendo em vista ao contido na petição de fls 40, a qual evidencia que a 

parte autora sequer manuseou os autos, impulsiono os autos para 

expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para 

manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto aos documentos de fls 

38/39, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º 

do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758261 Nr: 10491-43.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMARI APARECIDA CAPELETO 

RODRIGUES, ROGER AUGUSTO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 218 de 528



 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que o advogado que encartou a procuração as fls 93/95 É 

O MESMO QUE ANTERIORMENTE INTIMADO, QUEDANDO-SE ESTE INERTE 

não dando o devido prosseguimento ao feito, apenas juntando novo 

substabelecimento, feito já realizado anteriormente às fls 70/73, ensejando 

retrabalhos inúteis ao andamento processual, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 800856 Nr: 7285-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:9.395/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre a 

certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007968-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DE SIQUEIRA PESSANHA (ADVOGADO(A))

XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (RÉU)

MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES PINTO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO JOSE DEFANTI FONSECA (ADVOGADO(A))
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GUSTAVO BINENBOJM (ADVOGADO(A))
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BERNARDO SERPA PINTO MARTINS (ADVOGADO(A))

FABIANO RIBEIRO RODRIGUES (RÉU)

FLAVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO (ADVOGADO(A))

CAROLINA MACEDO PIO BORGES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ARTHUR LARDOSA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GISELE CESARIO CABRERA (ADVOGADO(A))

RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1007968-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 

ME, FABIANO RIBEIRO RODRIGUES, SANTOS FUTEBOL CLUBE, 

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL Vistos etc. O processo 

encontra-se aguardando a realização da audiência de conciliação, 

designada para 18/9/2018, às 13hs. A decisão proferida no id. 15229869 

sobrepujou a análise do pedido de citação por edital dos réus Fabiano 

Ribeiro Rodrigues e Xaxá Produções e Eventos Ltda. – ME ao resultado da 

pesquisa empreendida, por meio do Sistema Infojud, para identificação do 

atual endereço dos réus. Intimada, a Ré Confederação Brasileira de 

Futebol acostou manifestação, postulando o adiamento da “... audiência de 

conciliação atualmente prevista para o dia 18/09/2018, redesignando-se 

outra data quando localizados os réus ou publicado os eventuais editais” 

(SIC – Id. 15243263). É o relatório. Decido. Pois bem, em relação ao pedido 

da ré para redesignação da audiência de conciliação após citados os 

réus, o pedido deverá ser acolhido, em homenagem aos princípios da 

celeridade e economia processual. À vista disso, postergo a designação 

de nova data para audiência de conciliação após a citação dos réus 

Fabiano Ribeiro Rodrigues e Xaxá Produções e Eventos Ltda. – ME. Ante o 

exposto: a) Suspendo a realização da audiência de conciliação designada 

para o dia 18/9/2018, às 13hs; b) Após o cumprimento das pesquisas do 

Sistema Infojud, volte-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007968-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DE SIQUEIRA PESSANHA (ADVOGADO(A))

XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (RÉU)

MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES PINTO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO JOSE DEFANTI FONSECA (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGUES CYRINO (ADVOGADO(A))

RENATO TOLEDO CABRAL JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ FILIPPE ESTEVES CUNHA (ADVOGADO(A))

SANTOS FUTEBOL CLUBE (RÉU)

MAYTI FERNANDES PIMENTA JUSTO (ADVOGADO(A))

MARIANA CAMPOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BINENBOJM (ADVOGADO(A))

ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

BERNARDO SERPA PINTO MARTINS (ADVOGADO(A))

FABIANO RIBEIRO RODRIGUES (RÉU)

FLAVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO (ADVOGADO(A))

CAROLINA MACEDO PIO BORGES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ARTHUR LARDOSA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GISELE CESARIO CABRERA (ADVOGADO(A))

RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1007968-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 

ME, FABIANO RIBEIRO RODRIGUES, SANTOS FUTEBOL CLUBE, 

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL Vistos etc. O processo 

encontra-se aguardando a realização da audiência de conciliação, 

designada para 18/9/2018, às 13hs. A decisão proferida no id. 15229869 

sobrepujou a análise do pedido de citação por edital dos réus Fabiano 

Ribeiro Rodrigues e Xaxá Produções e Eventos Ltda. – ME ao resultado da 

pesquisa empreendida, por meio do Sistema Infojud, para identificação do 

atual endereço dos réus. Intimada, a Ré Confederação Brasileira de 

Futebol acostou manifestação, postulando o adiamento da “... audiência de 

conciliação atualmente prevista para o dia 18/09/2018, redesignando-se 

outra data quando localizados os réus ou publicado os eventuais editais” 

(SIC – Id. 15243263). É o relatório. Decido. Pois bem, em relação ao pedido 

da ré para redesignação da audiência de conciliação após citados os 

réus, o pedido deverá ser acolhido, em homenagem aos princípios da 

celeridade e economia processual. À vista disso, postergo a designação 

de nova data para audiência de conciliação após a citação dos réus 

Fabiano Ribeiro Rodrigues e Xaxá Produções e Eventos Ltda. – ME. Ante o 

exposto: a) Suspendo a realização da audiência de conciliação designada 

para o dia 18/9/2018, às 13hs; b) Após o cumprimento das pesquisas do 
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Sistema Infojud, volte-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007968-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DE SIQUEIRA PESSANHA (ADVOGADO(A))

XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (RÉU)

MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES PINTO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO JOSE DEFANTI FONSECA (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGUES CYRINO (ADVOGADO(A))

RENATO TOLEDO CABRAL JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ FILIPPE ESTEVES CUNHA (ADVOGADO(A))

SANTOS FUTEBOL CLUBE (RÉU)

MAYTI FERNANDES PIMENTA JUSTO (ADVOGADO(A))

MARIANA CAMPOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BINENBOJM (ADVOGADO(A))

ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

BERNARDO SERPA PINTO MARTINS (ADVOGADO(A))

FABIANO RIBEIRO RODRIGUES (RÉU)

FLAVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO (ADVOGADO(A))

CAROLINA MACEDO PIO BORGES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ARTHUR LARDOSA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GISELE CESARIO CABRERA (ADVOGADO(A))

RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (ADVOGADO(A))
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PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1007968-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 

ME, FABIANO RIBEIRO RODRIGUES, SANTOS FUTEBOL CLUBE, 

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL Vistos etc. O processo 

encontra-se aguardando a realização da audiência de conciliação, 

designada para 18/9/2018, às 13hs. A decisão proferida no id. 15229869 

sobrepujou a análise do pedido de citação por edital dos réus Fabiano 

Ribeiro Rodrigues e Xaxá Produções e Eventos Ltda. – ME ao resultado da 

pesquisa empreendida, por meio do Sistema Infojud, para identificação do 

atual endereço dos réus. Intimada, a Ré Confederação Brasileira de 

Futebol acostou manifestação, postulando o adiamento da “... audiência de 

conciliação atualmente prevista para o dia 18/09/2018, redesignando-se 

outra data quando localizados os réus ou publicado os eventuais editais” 

(SIC – Id. 15243263). É o relatório. Decido. Pois bem, em relação ao pedido 

da ré para redesignação da audiência de conciliação após citados os 

réus, o pedido deverá ser acolhido, em homenagem aos princípios da 

celeridade e economia processual. À vista disso, postergo a designação 

de nova data para audiência de conciliação após a citação dos réus 

Fabiano Ribeiro Rodrigues e Xaxá Produções e Eventos Ltda. – ME. Ante o 

exposto: a) Suspendo a realização da audiência de conciliação designada 

para o dia 18/9/2018, às 13hs; b) Após o cumprimento das pesquisas do 

Sistema Infojud, volte-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA
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Parte(s) Polo Ativo:
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AMANDA DE SIQUEIRA PESSANHA (ADVOGADO(A))

XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (RÉU)

MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES PINTO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO JOSE DEFANTI FONSECA (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGUES CYRINO (ADVOGADO(A))

RENATO TOLEDO CABRAL JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ FILIPPE ESTEVES CUNHA (ADVOGADO(A))

SANTOS FUTEBOL CLUBE (RÉU)

MAYTI FERNANDES PIMENTA JUSTO (ADVOGADO(A))

MARIANA CAMPOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BINENBOJM (ADVOGADO(A))

ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

BERNARDO SERPA PINTO MARTINS (ADVOGADO(A))

FABIANO RIBEIRO RODRIGUES (RÉU)

FLAVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO (ADVOGADO(A))

CAROLINA MACEDO PIO BORGES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ARTHUR LARDOSA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GISELE CESARIO CABRERA (ADVOGADO(A))

RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1007968-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 

ME, FABIANO RIBEIRO RODRIGUES, SANTOS FUTEBOL CLUBE, 

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL Vistos etc. O processo 

encontra-se aguardando a realização da audiência de conciliação, 

designada para 18/9/2018, às 13hs. A decisão proferida no id. 15229869 

sobrepujou a análise do pedido de citação por edital dos réus Fabiano 

Ribeiro Rodrigues e Xaxá Produções e Eventos Ltda. – ME ao resultado da 

pesquisa empreendida, por meio do Sistema Infojud, para identificação do 

atual endereço dos réus. Intimada, a Ré Confederação Brasileira de 

Futebol acostou manifestação, postulando o adiamento da “... audiência de 

conciliação atualmente prevista para o dia 18/09/2018, redesignando-se 

outra data quando localizados os réus ou publicado os eventuais editais” 

(SIC – Id. 15243263). É o relatório. Decido. Pois bem, em relação ao pedido 

da ré para redesignação da audiência de conciliação após citados os 

réus, o pedido deverá ser acolhido, em homenagem aos princípios da 

celeridade e economia processual. À vista disso, postergo a designação 

de nova data para audiência de conciliação após a citação dos réus 

Fabiano Ribeiro Rodrigues e Xaxá Produções e Eventos Ltda. – ME. Ante o 

exposto: a) Suspendo a realização da audiência de conciliação designada 

para o dia 18/9/2018, às 13hs; b) Após o cumprimento das pesquisas do 

Sistema Infojud, volte-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1007968-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA DE SIQUEIRA PESSANHA (ADVOGADO(A))

XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (RÉU)

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL (RÉU)

MATEUS NUNES DOS SANTOS FERREIRA DIAS (ADVOGADO(A))

JULIANA RODRIGUES PINTO (ADVOGADO(A))

FRANCISCO JOSE DEFANTI FONSECA (ADVOGADO(A))

ANDRE RODRIGUES CYRINO (ADVOGADO(A))

RENATO TOLEDO CABRAL JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ FILIPPE ESTEVES CUNHA (ADVOGADO(A))

SANTOS FUTEBOL CLUBE (RÉU)

MAYTI FERNANDES PIMENTA JUSTO (ADVOGADO(A))

MARIANA CAMPOS DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BINENBOJM (ADVOGADO(A))

ALICE BERNARDO VORONOFF DE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

BERNARDO SERPA PINTO MARTINS (ADVOGADO(A))

FABIANO RIBEIRO RODRIGUES (RÉU)

FLAVIO ANDRADE DE CARVALHO BRITTO (ADVOGADO(A))

CAROLINA MACEDO PIO BORGES DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ARTHUR LARDOSA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

GISELE CESARIO CABRERA (ADVOGADO(A))

RAFAEL LORENZO FERNANDEZ KOATZ (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1007968-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: XAXA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 

ME, FABIANO RIBEIRO RODRIGUES, SANTOS FUTEBOL CLUBE, 

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE FUTEBOL Vistos etc. O processo 

encontra-se aguardando a realização da audiência de conciliação, 

designada para 18/9/2018, às 13hs. A decisão proferida no id. 15229869 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 220 de 528



sobrepujou a análise do pedido de citação por edital dos réus Fabiano 

Ribeiro Rodrigues e Xaxá Produções e Eventos Ltda. – ME ao resultado da 

pesquisa empreendida, por meio do Sistema Infojud, para identificação do 

atual endereço dos réus. Intimada, a Ré Confederação Brasileira de 

Futebol acostou manifestação, postulando o adiamento da “... audiência de 

conciliação atualmente prevista para o dia 18/09/2018, redesignando-se 

outra data quando localizados os réus ou publicado os eventuais editais” 

(SIC – Id. 15243263). É o relatório. Decido. Pois bem, em relação ao pedido 

da ré para redesignação da audiência de conciliação após citados os 

réus, o pedido deverá ser acolhido, em homenagem aos princípios da 

celeridade e economia processual. À vista disso, postergo a designação 

de nova data para audiência de conciliação após a citação dos réus 

Fabiano Ribeiro Rodrigues e Xaxá Produções e Eventos Ltda. – ME. Ante o 

exposto: a) Suspendo a realização da audiência de conciliação designada 

para o dia 18/9/2018, às 13hs; b) Após o cumprimento das pesquisas do 

Sistema Infojud, volte-me os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. (assinado eletronicamente) Luís 

Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1015778-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA XAVIER DA FONSECA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

HUENDEL ROLIM WENDER (ADVOGADO(A))

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (RÉU)

MARCELA SILVA ABDALLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1015778-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO RÉU: IARA XAVIER DA FONSECA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT Vistos etc. Trata-se de 

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso, Instituto De Seguridade Social Dos Servidores 

Do Poder Legislativo De Mato Grosso – ISSSPL/MT e Iara Xavier da 

Fonseca, objetivando a nulidade dos Atos n.º 008/87, OS/MD/008/88, 

OS/MD/027/90, 193/2017 e, por arrastamento, todos os atos 

administrativos subsequentes, emanados pelo segundo réu, o qual 

concedeu a quarta requerida, segundo o Autor, a indevida estabilidade 

excepcional e aposentadoria no serviço público, visto que não preenchia 

requisito essencial previsto no art. 19 do ADCT, tampouco ingressou no 

referido órgão legislativo por meio de aprovação em concurso público. Por 

meio da decisão proferida em 11/06/2018 - Id. 13600984 -determinou-se a 

citação dos réus, os quais apresentaram contestações em 18/07/2018 –Id. 

14249036 (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e 

ISSSPL/MT), 18/07/2018– Id. 14251964 (Iara Xavier da Fonseca). Por sua 

vez, o Estado de Mato Grosso se absteve de contestar a presente ação, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial (id. 13925927) 

A tempestividade foi certificada em 10/08/2018 – Id. 14656127. 

Impugnação às contestações apresentada pelo Ministério Público Estadual 

21/08/2018 – Id. 14880830. É o relato do necessário. Decido. Diante da 

possibilidade de julgamento antecipado da lide, determino que as partes se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias se resta alguma prova a ser 

produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, 

também, justificando a pertinência das mesmas. Após o decurso do prazo, 

certifique-se, em seguida, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1015778-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IARA XAVIER DA FONSECA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

HUENDEL ROLIM WENDER (ADVOGADO(A))

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (RÉU)

MARCELA SILVA ABDALLA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1015778-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTERIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO RÉU: IARA XAVIER DA FONSECA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT Vistos etc. Trata-se de 

Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso, Instituto De Seguridade Social Dos Servidores 

Do Poder Legislativo De Mato Grosso – ISSSPL/MT e Iara Xavier da 

Fonseca, objetivando a nulidade dos Atos n.º 008/87, OS/MD/008/88, 

OS/MD/027/90, 193/2017 e, por arrastamento, todos os atos 

administrativos subsequentes, emanados pelo segundo réu, o qual 

concedeu a quarta requerida, segundo o Autor, a indevida estabilidade 

excepcional e aposentadoria no serviço público, visto que não preenchia 

requisito essencial previsto no art. 19 do ADCT, tampouco ingressou no 

referido órgão legislativo por meio de aprovação em concurso público. Por 

meio da decisão proferida em 11/06/2018 - Id. 13600984 -determinou-se a 

citação dos réus, os quais apresentaram contestações em 18/07/2018 –Id. 

14249036 (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e 

ISSSPL/MT), 18/07/2018– Id. 14251964 (Iara Xavier da Fonseca). Por sua 

vez, o Estado de Mato Grosso se absteve de contestar a presente ação, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial (id. 13925927) 

A tempestividade foi certificada em 10/08/2018 – Id. 14656127. 

Impugnação às contestações apresentada pelo Ministério Público Estadual 

21/08/2018 – Id. 14880830. É o relato do necessário. Decido. Diante da 

possibilidade de julgamento antecipado da lide, determino que as partes se 

manifestem no prazo de 15 (quinze) dias se resta alguma prova a ser 

produzida neste Juízo, especificando com objetividade quais são e, 

também, justificando a pertinência das mesmas. Após o decurso do prazo, 

certifique-se, em seguida, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. (assinado 

eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1021500-43.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MANOEL JULIO PEDROSO NETO 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

Estadual em face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso e Manoel Júlio Pedroso Neto, objetivando a 

nulidade do Ato n.º 632/2000 e, por arrastamento, os atos administrativos 

subsequentes, emanados pelo segundo réu, o qual concedeu ao terceiro 

requerido, segundo o Autor, a indevida estabilidade e efetividade no 

serviço público, visto que não preenchia os requisitos previstos no art. 19 

do ADCT e não ingressou por meio de aprovação em concurso público. 

Por meio da decisão proferida em 31/01/2017 - Id. 4703810 determinou-se 

a citação dos réus, os quais apresentaram contestações em 06/09/2017 – 

Id. 9770767 (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso) e 

03/04/2018 – Id. 12508258(Manoel Júlio Pedroso Neto). Por sua vez, o 

Estado de Mato Grosso se absteve de contestar a presente ação, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial (id. 11600271). 

A tempestividade foi certificada em 23/2/2018 – Id. 11604830 - e em 

11/08/2018 – Id. 12512770. Impugnação às contestações apresentada 

pelo Ministério Público Estadual 24/05/2018 – Id. 13376863. É o relato do 

necessário. Decido. Diante da possibilidade de julgamento antecipado da 

lide, determino que as partes se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias 
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se resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com 

objetividade quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas. 

Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. 

(assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1021500-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ALEX VIEIRA PASSOS (ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS (ADVOGADO(A))

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

MANOEL JULIO PEDROSO NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1021500-43.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MANOEL JULIO PEDROSO NETO 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

Estadual em face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso e Manoel Júlio Pedroso Neto, objetivando a 

nulidade do Ato n.º 632/2000 e, por arrastamento, os atos administrativos 

subsequentes, emanados pelo segundo réu, o qual concedeu ao terceiro 

requerido, segundo o Autor, a indevida estabilidade e efetividade no 

serviço público, visto que não preenchia os requisitos previstos no art. 19 

do ADCT e não ingressou por meio de aprovação em concurso público. 

Por meio da decisão proferida em 31/01/2017 - Id. 4703810 determinou-se 

a citação dos réus, os quais apresentaram contestações em 06/09/2017 – 

Id. 9770767 (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso) e 

03/04/2018 – Id. 12508258(Manoel Júlio Pedroso Neto). Por sua vez, o 

Estado de Mato Grosso se absteve de contestar a presente ação, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial (id. 11600271). 

A tempestividade foi certificada em 23/2/2018 – Id. 11604830 - e em 

11/08/2018 – Id. 12512770. Impugnação às contestações apresentada 

pelo Ministério Público Estadual 24/05/2018 – Id. 13376863. É o relato do 

necessário. Decido. Diante da possibilidade de julgamento antecipado da 

lide, determino que as partes se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias 

se resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com 

objetividade quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas. 

Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. 

(assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1021500-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ALEX VIEIRA PASSOS (ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS (ADVOGADO(A))

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

MANOEL JULIO PEDROSO NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1021500-43.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MANOEL JULIO PEDROSO NETO 

Vistos etc. Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público 

Estadual em face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa 

do Estado de Mato Grosso e Manoel Júlio Pedroso Neto, objetivando a 

nulidade do Ato n.º 632/2000 e, por arrastamento, os atos administrativos 

subsequentes, emanados pelo segundo réu, o qual concedeu ao terceiro 

requerido, segundo o Autor, a indevida estabilidade e efetividade no 

serviço público, visto que não preenchia os requisitos previstos no art. 19 

do ADCT e não ingressou por meio de aprovação em concurso público. 

Por meio da decisão proferida em 31/01/2017 - Id. 4703810 determinou-se 

a citação dos réus, os quais apresentaram contestações em 06/09/2017 – 

Id. 9770767 (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso) e 

03/04/2018 – Id. 12508258(Manoel Júlio Pedroso Neto). Por sua vez, o 

Estado de Mato Grosso se absteve de contestar a presente ação, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial (id. 11600271). 

A tempestividade foi certificada em 23/2/2018 – Id. 11604830 - e em 

11/08/2018 – Id. 12512770. Impugnação às contestações apresentada 

pelo Ministério Público Estadual 24/05/2018 – Id. 13376863. É o relato do 

necessário. Decido. Diante da possibilidade de julgamento antecipado da 

lide, determino que as partes se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias 

se resta alguma prova a ser produzida neste Juízo, especificando com 

objetividade quais são e, também, justificando a pertinência das mesmas. 

Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018. 

(assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 324885 Nr: 25215-28.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ MIGUEL SUTIL AUTO POSTO LTDA, 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, THADEU ADORNO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5.222/MT, FERNANDO DAMASCENO PERES - OAB:12553/0, JOSÉ 

ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT, LUCIANA REZEGUE DO CARMO 

- OAB:9609/O, MARIANA VASQUES DE MIRANDA SAMPIERI BURNEIKO 

- OAB:231974/SP, TATIANA REZEGUE DO CARMO COLMAN - 

OAB:7196

 Vistos etc.Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo 

Ministério Público em face dos executados Petroluz Miguel Sutil Auto Posto 

Ltda., José Carlos da Silva.A sentença de fls. 1462/1476 foi parcialmente 

retificada pelas decisão de fls. 1501/1503 e 1713-v/1718 para “... 

reconhecer a incidência do dano moral coletivo na espécie, e arbitrá-lo no 

valor de R$30.000,00 (trinta) mil reais), com a incidência de juros de mora, 

pela Taxa Selic, a partir do evento danos. Em razão da sucumbência 

mínima do autor, deve o réu arcar com as custas e despesas 

processuais. Sem honorários advocatícios.” (SIC).O trânsito em julgado foi 

certificado à fl. 1720.É o relato do necessário. Decido.a)- Preliminarmente, 

procedam, se necessárias, as anotações pertinentes (Cartório 

Distribuidor, Sistema Apolo e capa dos autos) para que, doravante, o 

presente passe a tramitar como cumprimento de sentença;b)- Determino 

que os executados comprovem o efetivo cumprimento da obrigação de 

contrapropaganda nos moldes do determinado na sentença (item “3.2” – 

fls. 1.462/1.476):“3.2 - exibirem na fachada do Posto Millenium, por 14 

(quatorze) meses, às suas expensas, em letreiro de fácil visualização, 

nos mesmos locais em que constavam os símbolos da marca BR e em 

dimensões semelhantes a estes, o seguinte texto:“Esta empresa foi 

condenada judicialmente, em ação civil pública proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, por ter ostentado bandeira de marca 

de combustível que não fornecia entre 02 de janeiro de 2004 e 10 de 

março de 2005, o que caracteriza PUBLICIDADE ENGANOSA.O letreiro a 

que se refere o item 3.2, supra, deverá ser instalado no prazo máximo de 

20 dias, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de 

R$ 1.000,00 (mil reais).”c)- No que tange à condenação ao pagamento de 

dano moral coletivo pelos executados (Petroluz Miguel Sutil Auto Posto 

Ltda - PostoMillenium, seus sócios atuais e o requerido José Carlos da 

Silva), deverá o Ministério Público se manifestar nos termos do art. 524 do 

CPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 1133036 Nr: 24247-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ABDALA, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO DE MATO GROSSO - ISSSPL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego de Mamam Dorigatti 

(Procurador do Estado) - OAB:13647-A, JOÃO GABRIEL PEROTTO 

PAGOT - PROCURADOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - 

OAB:12.055/MT, MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT N° 9839, MAURICIO MAGALHÃES FARIA JUNIOR 

ADVOCACIA S/A - OAB:392, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436/MT, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - 

PROC.EST

 a)- Resolvendo o mérito da controvérsia, julgo procedentes os pedidos 

contidos na inicial da Ação Civil Pública em face de o réu Nelson Abdala, 

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Instituto de Seguridade 

Social dos Servidores do Poder Legislativo –ISSSPL e Estado de Mato 

Grosso e, para tanto, diante da flagrante inconstitucionalidade, declaro a 

nulidade do ato administrativo que concedeu a indevida estabilidade e 

efetividade ao réu Nelson Abdala (Ato nº 1.296/01) e de todos os 

subsequentes que o enquadraram no cargo comissionado de Assistente 

Técnico Especial da AL/MT, no qual se encontra hoje aposentado (Ato nº 

1.135/02);b)- Condeno o réu Nelson Abdala nas custas judiciais e 

despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, 

Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – 

ISSSPL e Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são 

isentas ; c)- No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, 

pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele 

vencedor ou vencido;d)- Transitada em julgado a sentença, Estado de 

Mato Grosso, a Assembleia Legislativa Estadual e o Instituto de 

Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo – ISSSPL deverão 

ser intimados, na pessoa de seus representantes legais, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento ao réu Nelson Abdala 

de qualquer remuneração, subsídios, aposentadoria etc. decorrente do 

Ato nº 1.296/01, que a estabilizou e efetivou no serviço público, bem como 

de todos os atos administrativos subsequentes que o enquadraram no 

cargo comissionado de Assistente Técnico Especial da AL/MT, no qual foi 

aposentado (Ato n.º 1.135/02), sob pena de incidirem cada um e 

pessoalmente, em multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, arquivando os autos, após o 

cumprimento das determinações exaradas na presente sentença.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1017447-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS BASSOA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELLYENE LAURA DE AQUINO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1017447-48.2018.8.11.0041 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, 14 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1163551 Nr: 37380-92.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EDUARDO 

TORRES ESGAIB - OAB:4474

 (...) Em seguida proferido o seguinte despacho: Vistos, etc... 

Considerando o requerimento formulado diante da possibilidade de acordo 

entre as partes, entendo conveniente adiar esta audiência, no entanto, 

independente da apresentação de acordo ou não, visando deixar o 

processo pronto para uma nova audiência caso não seja possível acordo 

entre as partes, redesigno desde já audiência de instrução e julgamento 

para o dia 09/10/2018 às 15:00 horas, saindo as partes, seus Doutos 

Patronos e as testemunhas presentes intimadas. Caso alguma das 

testemunhas arroladas pelas partes não tenham sido intimadas e for 

necessária a intimação judicial, fica desde já deferido devendo ser 

expedido o necessário. Quanto ao requerimento no sentido de renovar os 

ofícios constantes no requerimento de fls. 659, atenda na forma solicitada, 

observando que a requisição de informações é em nome do Requerido 

Mauro Viveiros e não em nome da Autora. Nada mais havendo a registrar, 

o MM. Juiz determinou o encerramento deste termo, que lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu ____________ Mariana Kneip de 

Almeida Macedo, que o digitei e subscrevi (audiência encerrada às 13:59 

horas). RequerenteRequeridoPatrono da RequerentePatrono do 

RequeridoPatrono da Requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1135630 Nr: 25358-02.2016.811.0041

 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: TFAM, FLAM, SMSDAM, CAM, DAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDÊJDAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE SOUZA NEVES - 

OAB:6.027-B/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, DANIELLE 

AMIDE MARTINS - OAB:33.444, DANIELLE AMIDEN MARTINS - 

OAB:33.444, EGYDIO DE SOUZA NEVES - OAB:342, LUIS FERNANDO DE 

SOUZA NEVES - OAB:3.936/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1135630

 Vistos etc.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o dissenso instalado entre os 

herdeiros, notadamente pela herdeira Silvia Mara, quanto ao valor dos 

bens que integram o acervo, impõe a sua avaliação, a fim de que se ultime 

a partilha.

 É fato que já foi determinada a avaliação à fl. 306, contudo, até o momento 

não houve cumprimento.

Diante do exposto, e considerando que a avaliação se dá no interesse de 

todos os herdeiros, no sentido em que possibilita a conclusão do processo 

e a partilha equânime dos quinhões, INTIME-SE a inventariante, para que 

apresente avaliação dos bens do espólio, conforme já determinado (fl. 

306), no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

Ressalto que, o valor dos honorários do avaliador serão descontados do 

quinhão que se destina a cada herdeiro.

Outrossim, em atenção aos pedidos de fls. 710/713, INDEFIRO o pedido de 

avaliação de bens, para fins de fixação de aluguel, já que incompatível 

com a estreita via do inventário, sem contar eventual direito de habitação 

da viúva sobre o imóvel de moradia.

INDEFIRO, também, o pedido de intimação da inventariante, para que 

apresente contas, já que demanda procedimento próprio, nos termos do 

art. 550, do Código de Processo Civil.

EXPEÇA-SE ofício ao INDEA/MT, para que forneça o extrato de 

movimentação de bovinos, em nome do de cujus da data do óbito até a 

presente data.

OFICIE-SE o Banco do Brasil (fl. 50) e o Banco da Amazônia (fl. 52), para 

que forneçam, em 05 (cinco) dias, os extratos bancários das contas e o 

saldo de aplicações financeiras, eventualmente existentes, em nome do de 

cujus, na data do óbito (17/05/2016 – fl. 08), sob pena de responder o 

responsável por crime de desobediência.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018.
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 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.: 1331298 Nr: 15889-58.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFM, CCFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CHAVES CORRÊA - 

OAB:40729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1331298

Vistos etc.

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, colacionando aos autos, sob pena de indeferimento:

1. Procuração da autora;

2. Cópia dos documentos pessoais da representante do infante;

3. Cópia do comprovante de residência;

4. Cópia da certidão de nascimento do infante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 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.: 1331290 Nr: 15888-73.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFM, CCFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO CHAVES CORRÊA - 

OAB:40729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1331290

Vistos etc.

Intime-se o ilustre subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) 

dias, colacionando aos autos, sob pena de indeferimento:

1. Procuração da autora;

2. Cópia dos documentos pessoais da representante do infante;

3. Cópia do comprovante de residência;

4. Cópia da certidão de nascimento do infante.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 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.: 869700 Nr: 9334-64.2014.811.0041

 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: MSDJS, ASF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDABAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - OAB:21848/O

 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.Os valores depositados permanecerão depositados em 

conta judicial à disposição dos interessados.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, 

05 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1029430-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MARLON DAS NEVES (REQUERENTE)

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES MONTEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARLI DAS NEVES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1029430-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRUNO MARLON DAS NEVES, MARIA DE LOURDES 

MONTEIRO DE ARAUJO REQUERIDO: MARIA MARLI DAS NEVES Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de Menor, proposta por 

Bruno Marlon das Neves e Maria de Lourdes Monteiro de Araújo, em face 

de Maria Marli das Neves, todos devidamente qualificados. Os requerentes 

são pais de Marlon, atualmente com 8 anos de idade e, pleiteiam pela 

busca e apreensão do menino que, se encontra sob os cuidados da avó 

paterna. desde janeiro/2018, alegando que, este sempre residiu com os 

autores e que, apenas foi deixado com a requerida, provisoriamente, em 

virtude de um desentendimento de ambos. Afirmam que, a avó paterna tem 

se negado em entregar o infante, tendo, inclusive, impedido o contato 

deste com os pais, ora requerentes. A ação fora recebida nos moldes do 

id.15217816, designando data para a audiência de justificação. Houve 

apresentação de contestação no id.15321070, onde a parte requerida 

colaciona diversos documentos, tais como, boletins de ocorrência, 

relatório de estudo psicossocial, dentre outros. O relatório de estudo, 

acostado no id.15321605, demonstra quão grande é o conflito existente 

entre os genitores da criança, visto que, possuem diversas medidas 

protetivas, tendo notícia de que, fazem uso de entorpecentes e bebidas 

alcóolicas, tendo o infante relatado, em dado momento que, não deseja 

voltar a viver sob os cuidados da mãe, visto que, esta o agride 

frequentemente. A audiência fora realizada no dia 13.09.2018 

(id.15326051). O digno Ministério Público manifestou-se no id.15329827, 

opinando pelo indeferimento da liminar vindicada e pela suspensão da 

convivência. Diante do exposto e, de tudo mais que dos autos consta, 

visando garantir os interesses do infante, INDEFIRO o pedido de busca e 

apreensão do menor e, determino a imediata SUSPENSÃO do direito de 

convivência dos genitores com o filho, Marlon Gabriel Monteiro das Neves, 

até ulterior deliberação. Cumpram-se as determinações do id.15326051. 

Intimem-se. Cuiabá-MT, 13 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1023165-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. G. A. (ADVOGADO(A))

P. V. R. C. (AUTOR(A))

G. H. R. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE DA SILVA ROXA OAB - 875.688.021-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. C. J. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1023165-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PABLO VINICIUS ROXA 

COCARELLI, GUILHERME HENRIQUE ROXA COCARELLI REPRESENTANTE: 

DANIELLE DA SILVA ROXA RÉU: PAULO SERGIO COCARELLI JUNIOR 

Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 

e art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Processe-se em 

segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Os documentos constantes no Id nº 

14427710 e Id. 14427704 demonstram o vínculo de parentesco existente 

entre o requerido e os infantes, visto que, são pai e filhos. Em decorrência 
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da referida paternidade o demandado tem o dever de contribuir com a 

manutenção dos infantes, razão pela qual, defiro os alimentos provisórios 

aos filhos menores Pablo Vinicius Ruan Cocarelli e Guilherme Henrique 

Ruan Cocarelli, que arbitro, por ora, em 01 (um) salário mínimo vigente. Os 

alimentos incidirão, também, nas verbas de férias, 13° salário e 

rescisórias. O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 

(dez) de cada mês, mediante depósito na conta bancária anunciada. O 

binômio necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, 

após cognição exauriente. Designo audiência de conciliação, para o dia 08 

de novembro de 2018, às 15h30min, se não houver acordo, o requerido 

terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer 

resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Como 

medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da presente 

como mandado de citação e intimação. Notifique-se o nobre Parquet. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022815-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS WILSON MATTOS FOLLES (ADVOGADO(A))

DENEB SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUILINE BATISTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

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 : 

1022815-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DENEB SILVA COSTA 

REQUERIDO: JAQUILINE BATISTA DOS SANTOS Vistos etc. Defiro o 

pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 

99, § 2º, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação 

para o dia 08 de novembro de 2018, às 17h00min. Se não houver acordo, 

a requerida terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Como medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da 

presente como mandado de citação e intimação. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1024040-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. I. R. F. (ADVOGADO(A))

L. J. D. G. R. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. G. D. A. P. (REQUERIDO)

 

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 : 

1024040-93.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIS JULIO DE GUSMAO 

ROCHA PEDROSO REQUERIDO: CLAUDETE GALVAO DE ALENCAR 

PEDROSO Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade processual, nos 

termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. 

Designo audiência de conciliação para o dia 13 de novembro de 2018, às 

14h00min. Se não houver acordo, a requerida terá, a partir daquela data, o 

prazo de 15 (quinze) dias para oferecer resposta à ação, por intermédio 

de advogado, sob pena de revelia. Como medida de celeridade e economia 

processual, sirva cópia da presente como mandado de citação e 

intimação. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027405-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIELE TESOURA ALVES DA GUIA (AUTOR(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO ALVES DA GUIA (RÉU)

 

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 : 

1027405-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): CLAUDIELE TESOURA ALVES 

DA GUIA RÉU: CLAUDIO ALVES DA GUIA Vistos. Defiro gratuidade da 

justiça, nos termos do art. 2º, parágrafo único da Lei 1060/50, com os 

acréscimos da Lei 10.317/01. Designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 22 de novembro 2018, às 15h30min. Se não houver 

acordo, o requerido terá, a partir desta data, o prazo de 15 (quinze) dias 

para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. Sirva 

cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1020236-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE MENDES CARDOSO (REQUERENTE)

FABIO SOUZA PONCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UESDRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Vistos etc. Defiro o pedido de 

gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, 

do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação, para o dia 

06 de novembro de 2018, às 16h30min. Se não houver acordo, o 

requerido terá, a partir daquela data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer resposta à ação, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. Cite-se. Intime-se a autora, por meio de seu ilustre advogado. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028685-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BATISTA DE AMORIM (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANE CRISTINA RODRIGUES DE MORAES (REQUERIDO)

 

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 : 

1028685-64.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARCELO BATISTA DE 

AMORIM REQUERIDO: ADRIANE CRISTINA RODRIGUES DE MORAES 

Vistos. 1 - Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 

e art. 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. 2 - Designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 22 de novembro 2018, às 16h30min. 

Se não houver acordo, a requerida terá, a partir desta data, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar, por intermédio de advogado, sob pena de 

revelia. 3 - Sirva cópia da presente como mandado. Cite-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028622-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GALISSE SPOLIDORO (AUTOR(A))

DIOMAR REZZIERI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA RIBEIRO SPOLIDORO (RÉU)

 

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 : 

1028622-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EDSON GALISSE SPOLIDORO 

RÉU: JULIANA RIBEIRO SPOLIDORO Vistos. 1 - Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e art. 99, parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil. 2 - Designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 22 de novembro 2018, às 16h00min. Se não houver acordo, a 

requerida terá, a partir desta data, o prazo de 15 (quinze) dias para 

contestar, por intermédio de advogado, sob pena de revelia. 3 - Sirva 

cópia da presente como mandado. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1107983 Nr: 13852-29.2016.811.0041

 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: OMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDCCMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação processual, impulsiono os autos para fins de 

intimar a parte requerente a se manifestar acerca da devolução do 

mandado de citação acostado aos autos, dentro do prazo legal de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 138317 Nr: 1115-44.1986.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 Visto.

Segue ofício com as informações requisitadas pela relatora do Recurso de 

Agravo de Instrumento.

Suspendo o processo até julgamento do referido recurso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 355 Nr: 6127-19.1998.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Braz Antonio da Graça, Welton Vicente Costa, 

Sebastião Maria Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Correa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Tomás Castanha - 

OAB:4.575/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, SIMONE CAMPOS 

DA SILVA - OAB:5606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito para fins de intimar o requerente para requerer o que 

entender de direto, dentro do prazo de 10 dias, sob pena de retorno dos 

autos ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 53832 Nr: 18181-75.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDSP, EAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:5101-MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1.933/MT, EUDACIO ANTONIO DUARTE - OAB:1565, 

MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3.076-A/MT, RYOYU HAYASHI - 

OAB:1809-A/MT, SALVADOR POMPEO DE BARROS FILHO - 

OAB:5714-OAB/MT

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono o 

presente feito, para intimar a requerente a comprovar nos autos a 

negativa dos cartórios em proceder as averbações, como alegado na 

petição de fls. 2.458, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 138317 Nr: 1115-44.1986.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 Processo nº. 1115-44.1986 – Código 138317Vistos.(...).determino a sua 

intimação por Oficial de Justiça, para que proceda com a transferência do 

imóvel matriculado sob o nº. 29.416, Livro 2-DK, do 2º Ofício desta 

Capital/MT, à sua filha, donatária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

multa diária que arbitro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo as 

despesas da escritura por sua conta, nos precisos termos do acordo 

homologado judicialmente.Com relação ao imóvel descrito à fl. 239, 

registrado no 2º Serviço Notarial e Registral da Capital/MT, matrícula 

78.933 (antiga matrícula 52.592), que o executado tenta alienar 

fraudulosamente a terceiro, determino a imediata comunicação à Diretoria 

do Foro, com cópia à Corregedoria Geral de Justiça do Estado/MT, para 

conhecimento e providências que julgar cabíveis.Para tanto, remeta-se 

cópia dessa decisão, juntamente com as cópias das fls. 229/239 desses 

autos.Expeça-se mandado de intimação ao requerido, João Gomes 

Rondon, Tabelião substituto do Cartório do 5º Ofício do Registro de Imóveis 

de Cuiabá/MT, para que cumpra a decisão no prazo assinalado.Intime-se, 

ainda, pelo mesmo Sr. Oficial de Justiça, com cópia desta decisão e das 

fls. 229/239, a Tabeliã titular do referido Cartório (5º ofício), para 

conhecimento.O mandado deverá ser cumprido pelo senhor Oficial de 

Justiça plantonista, com urgência.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 31 de 

julho de 2018.Sergio ValérioJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 738688 Nr: 35277-88.2011.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDOVDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO VICTOR GOMES DE 

SIQUEIRA - OAB:12246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSÉ KROMINSK - OAB:10.896, LUIZ FERNANDO 

BARRETO MARTINS - OAB:21.306, Mário Donal Spalatti - 

OAB:23.230/MT

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de alimentos, com fundamento no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.REVOGO a decisão de fl. 197, que fixou 

alimentos provisórios.CONCEDO a gratuidade processual requerida pelas 

partes.EXPEÇA-SE ofício a SEGES, a fim de que cessem os descontos, em 

folha de pagamento.Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

necessário, procedendo-se às anotações e, baixas necessárias, 

arquivando-se os autos independentemente de nova determinação.Sem 

custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 10 de setembro de 2018.Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez NelianJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 856221 Nr: 58575-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEFDS, TCCF, LACF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 
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Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 805018 Nr: 11483-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DADONA - 

OAB:OAB/MT 17.863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Revogo a decisão concessivaa curatela provisória, fl. 30.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratta.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 322113 Nr: 23623-46.2007.811.0041

 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: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10842, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 4.066-B

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

2.ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ

Processo nº. 5318-33.2015 – Código 322113

Autor: Edileuza Alves da silva

Requerido: Francisco José da Silva

Ação de Curatela

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital 

sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Revogo a decisão concessiva da curatela provisória (fl. 19).

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1074552 Nr: 57353-67.2015.811.0041

 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: DINIZ GENTIL DE SOUZA, MARIA EPIFANIA OLIVEIRA 

DA COSTA LEITE, JONAS FRANCISCO DE OLIVEIRA, MEIRE FRANCISCA 

DE OLIVEIRA CARVALHO, SILVIO DA COSTA LEITE, ELAINE CRISTINA 

LIMA DE ANDRADE, MARLI FRANCISCA DE OLIVEIRA RONDON, AMARILIO 

FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, ELIZANGELA ALVES DE MELO 

OLIVEIRA, ODENIL JOSE ARRUDA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIANA NUNES RONDON DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:MT 19797

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto.

Trata-se de processo que permaneceu em conclusão para que fosse 

proferida sentença, o que não foi possível, uma vez que o instrumento de 

procuração juntado à fl. 74, não está assinado pelo meeiro, mas pelo 

inventariante.

Sobre isso, importa observar que, conforme sedimentada jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, a constituição de mandato judicial é ato 

personalíssimo, de modo que não possuí validez o instrumento outorgado 

por terceiro:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. CPC, ART. 13. - A 

outorga de procuração para o exercício do jus postulandi, nos termos do 

art. 38, do CPC, é ato personalíssimo, conferindo ao advogado poderes 

para praticar os atos do processo, sendo defeituoso o instrumento 

outorgado por terceiro. - Recurso especial não conhecido. (REsp 

440.991/RJ, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 

01/10/2002, DJ 21/10/2002, p. 435). Precedentes: RESP 311396-RJ, RESP 

310824-RJ.

Com efeito, apenas o próprio meeiro poderá outorgar poderes aos 

advogados que patrocinam esta ação.

Diante do exposto, intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizem a representação processual, mediante juntada 

de instrumento de procuração firmado pelo meeiro.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1184244 Nr: 45241-32.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - 

OAB:3830/MT, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de ação em que foi determinada a emenda da petição inicial, a fim 

de que fosse instruída com documento imprescindível para seu 

processamento, o que não foi promovido pela parte autora, conforme 

certidão exarada no processo.

É o sucinto relatório.

D E C I D O.

A ausência de documento imprescindível para propositura da ação (CPC, 

art. 321), impõe a extinção do processo, independentemente da intimação 

prevista no art. 485, § 1º, do Cód. de Proc. Civil, conforme jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça:

 “Art. 284: 6ª. “A determinação de que se emende a inicial em dez dias 

far-se-á ao autor, por seu advogado, não incidindo o disposto no art. 267, 

§ 1º, do CPC” (STJ-3ª T., REsp 80.500-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 

21.11.97, não conheceram, v.u., DJU 16.2.97, p. 86) “sendo 

desnecessária a intimação pessoal, só aplicável às hipósteses dos 

incisos II e III do art. 267 do CPC” (STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. 

Edson Vidigal, j. 19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245). 

No mesmo sentido: STJ-5ª T., REsp 392.519-SC, rel. Min. Edson Vidigal, j. 

19.3.02, negaram provimento, v.u., DJU 22.4.02, p. 245; JTJ 214/138.” 

(Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa in Código de Processo Civil, 

38ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 405).

Em face do exposto, com fundamento parágrafo único do art. 320, do art. 

321 e art. 330, inciso VI, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e, 

por conseguinte, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo Código, 

DECLARO extinto o processo sem resolução de mérito.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

 Dê-se ciência ao nobre Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 892069 Nr: 24595-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFADO, KADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSE NOGA - OAB:3.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016697-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA (ADVOGADO(A))

TERMA APARECIDA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

MIGUEL MARTINS JUNIOR (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ILVANIO MARTINS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

L. D. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

YASMIM GOMES CARLOS MARTINS (HERDEIRO)

VALTINEIA CONCEICAO CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)

GABRIEL OLIVEIRA DE ANDRADE MARTINS (HERDEIRO)

LEANDRO LUIZ DE SOUZA (ADVOGADO(A))

JOSIMAR VITOR PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1016697-17.2016.8.11.0041. REQUERENTE: TERMA APARECIDA DO 

NASCIMENTO INVENTARIADO: MIGUEL MARTINS JUNIOR Visto. Cuida-se 

de ação de inventário do Espólio de Miguel Martins Junior em que foram 

apresentadas as primeiras declarações (id. 9350264). No movimento com 

id. 9848079, a empresa Grande Motos Comércio de Veículos e Peças 

Ltda., requereu habilitação de crédito. No andamento id. 10028551, o 

herdeiro Gabriel Oliveira Andrade Martins apresentou impugnação às 
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primeiras declarações, discordando do valor atribuído aos bens e 

opondo-se à habilitação de crédito. No id. 1187120, foi certificado o 

decurso de prazo para apresentação de impugnação às primeiras 

declarações da herdeira Yasmim Gomes Carlos Martins. Em petição 

juntada ao processo com id. 11817338, a inventariante postula 

levantamento de valores depositados nas contas bancárias do 

inventariado, visando pagamento de dívidas do Espólio, relativas a IPTU, 

IPVA e parcelas do financiamento dos imóveis, no valor de R$ 8.774,94. 

Manifestou-se, no id. 12585226, a Fazenda Pública Estadual. Na petição 

com id. 13672404, a inventariante requereu o levantamento da totalidade 

do valor depositado em juízo para pagamento de dívidas. No movimento 

com id. 14099049, a herdeira Letícia de Campos Martins requereu que o 

Espólio arque com pensão alimentícia de um salário mínimo e designação 

de audiência de conciliação. Por fim, na petição juntada ao processo com 

id. 14976263, os herdeiros Gabriel e Yasmim, opuseram-se aos 

requerimentos formulados nas petições com id. 13672404 e 14099049. É o 

necessário para análise e decisão. 1. DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES: 

Inicialmente, verifica-se que apenas o herdeiro Gabriel apresentou 

impugnação às primeiras declarações, concordando com o rol de bens, 

mas discordando do seu valor. Sobre o valor dos bens, importa observar 

que constituem mera estimativa, que não obrigam as partes ou os 

credores. Logo, em caso de venda, deverão ser submetidos à avaliação. 

Por outro lado, o débito com a empresa Grande Motos Comércio de 

Veículos e Peças está a demandar ampla dilação probatória e pleno 

exercício do contraditório, haja vista que há, inclusive, alegação de 

falsidade dos documentos que constituiriam a dívida, de modo que, a 

questão não pode ser resolvido pela simples análise das provas 

documentais juntadas aos autos, ao contrário, dependem da produção de 

outras espécies provas, não suportadas pelo rito da ação de inventário, 

motivo pelo qual remeto-a às vias ordinárias, nos termos do art. 612 do 

Código de Processo Civil. Com essas considerações, acolho parcialmente 

a impugnação formulada com id. 10028551, para determinar a exclusão 

das primeiras declarações, a dívida com a empresa Grande Motos 

Comércio de Veículos e Peças. Logo, com essa ressalva, homologo as 

primeiras declarações em seus demais termos. 2. DOS ALIMENTOS (ID. 

14099049) Sobre o pedido de arbitramento de alimentos em favor da 

herdeira Letícia, é necessário observar que, consoante entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, o dever de prestar alimentos possui natureza 

personalíssima, extinguindo-se com a morte do alimentante, de modo que, 

não pode ser transmitido ao espólio. Nesse sentido: "Os alimentos 

ostentam caráter personalíssimo, por isso, no que tange à obrigação 

alimentar, não há falar em transmissão do dever jurídico (em abstrato) de 

prestá-los". (REsp 1130742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 17/12/2012) “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

TRANSMISSIBILIDADE DO DEVER JURÍDICO DE ALIMENTAR AO ESPÓLIO. 

INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR OBRIGAÇÃO DO DE CUJUS. INVIABILIDADE. 

OBRIGAÇÃO QUE SE RESTRINGE AOS CRÉDITOS NÃO ADIMPLIDOS EM 

VIDA PELO FALECIDO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção 

desta Corte Superior, ao enfrentar a questão acerca da transmissibilidade 

ao espólio do dever de prestar alimentos a quem o de cujus os devia, 

modificou a orientação até então dominante, passando a entender que a 

"obrigação, de natureza personalíssima, extingue-se com o óbito do 

alimentante, cabendo ao espólio recolher, tão somente, eventuais débitos 

não quitados pelo devedor quando em vida. Fica ressalvada a 

irrepetibilidade das importâncias percebidas pela alimentada" (Rel. Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe de 20/2/2015). 

2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 

1311564/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

21/05/2015, DJe 22/06/2015) “CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CELEBRAÇÃO 

DE ACORDO COM FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DA 

EX-COMPANHEIRA. HOMOLOGAÇÃO. POSTERIOR FALECIMENTO DO 

ALIMENTANTE. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA DE 

PRESTAR ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMISSÃO AO ESPÓLIO. 

1. Observado que os alimentos pagos pelo de cujus à recorrida, 

ex-companheira, decorrem de acordo celebrado no momento do 

encerramento da união estável, a referida obrigação, de natureza 

personalíssima, extingue-se com o óbito do alimentante, cabendo ao 

espólio recolher, tão somente, eventuais débitos não quitados pelo 

devedor quando em vida. Fica ressalvada a irrepetibilidade das 

importâncias percebidas pela alimentada. Por maioria. 2. Recurso especial 

provido.” (REsp 1354693/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. 

p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/11/2014, DJe 20/02/2015) Assim, na esteira do referido 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a transmissibilidade do 

dever de prestar alimentos se limita ao pagamento de prestações não 

quitadas em vida pelo alimentante, haja vista a natureza personalíssima da 

referida obrigação. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de 

arbitramento de pensão alimentícia em favor da herdeira Letícia. 3. DOS 

DEMAIS REQUERIMENTOS E DETERMINAÇÕES Indefiro os requerimentos 

dos herdeiros para que a inventariante preste contas, visto que foram 

formulados genericamente, não sendo possível saber qual o limite do seu 

exato interesse. Indefiro o processamento do pedido de habilitação de 

crédito nos autos da ação de inventário, visto que deve ser formulado por 

meio de incidente e distribuído por dependência à ação de inventário, 

conforme o disposto no art. 642, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Exclua-se do processo a petição com id. 9848079 e os seus respectivos 

documentos. Indefiro o pedido formulado na petição com id. 13672404, 

haja vista que o levantamento de valores somente pode ser autorizado 

mediante comprovação dos débitos que se pretende saldar, mormente 

havendo notícias de débitos preferenciais, tais como, os de tributos. 

Defiro, por isso, apenas o requerimento formulado na petição com id. 

11817338, para pagamento de dívidas do Espólio, relativas ao IPTU, ao 

IPVA e as parcelas do financiamento dos imóveis, mediante prestação de 

contas no prazo de 20 (vinte) dias. Promova-se o bloqueio de valores 

depositados nas contas bancárias do inventariado, via sistema BACENJUD 

e a transferência do valor bloqueado para a Conta de Depósitos Judiciais. 

Após, com o valor vinculado a este processo, expeça-se o alvará para 

transferência, para a conta bancária da inventariante, no valor de R$ 

8.774,94. Promova-se pesquisa dos veículos cadastrados em nome do 

inventariado, via sistema RENAJUD. Intime-se a inventariante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, instrua o processo com as certidões de inteiro 

teor das matrículas dos imóveis arrolados nas primeiras declarações. Por 

fim, designo audiência de conciliação para o dia 3 de outubro de 2018, às 

15 horas, na qual, havendo confluência de interesses, o rito do inventário 

poderá ser convertido para o arrolamento comum, uma vez que a 

menoridade da herdeira Letícia (id. 9350422). Caso não seja obtido acordo 

será aberto prazo para apresentação das últimas declarações e 

formulação do esboço de partilha. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011388-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. M. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERMINA DE PAULA MENDES OAB - 003.966.401-50 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OZIL NASCIMENTO GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1011388-78.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO MENDES 

GOMES REPRESENTANTE: FERMINA DE PAULA MENDES EXECUTADO: 

OZIL NASCIMENTO GOMES Vistos. Devidamente citado, o executado 

apresentou justifica (ID n. 11634106), alegando impossibilidade de 

pagamento, e pugnou pelo adimplemento do débito, no valor de R$ 

4.932,24 (quatro mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro 

centavos) parcelados em 50 vezes. O exequente, por sua vez, informou 

que não concorda com o pagamento parcelado, e reitera o pedido de 

prisão (ID n. 12091022). 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 Código de Processo 

Civil. Depreende-se que, devidamente citado, o devedor apresentou 

justificativa, alegando que não tem condições financeiras de efetuar o 

pagamento todo de uma só vez, e propõe o pagamento de forma 

parcelada. Em sentido contraposto, a parte exequente peticionou 

impugnando a justificativa do executado, recusou o pedido de 

parcelamento e pugnou pela decretação da prisão civil. No caso, o 

devedor não conseguiu provar sua impossibilidade de pagamento da 

dívida, tendo em vista que a alegação de impossibilidade financeira não 
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pode ser admitida como a justificativa a amparar o inadimplemento do 

débito alimentar. Nesse sentido, destacamos o recente precedente 

Jurisprudencial: EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. 

CABIMENTO. 1. Como a dívida alimentar é líquida, certa e exigível, e a 

justificativa do devedor é inconsistente, é cabível a decretação da sua 

prisão civil, diante do inadimplemento. 2. Não demonstrada a 

impossibilidade absoluta de pagar os alimentos, é cabível decreta a prisão 

do devedor, pois não se trata de uma medida de exceção, senão 

providência prevista na lei para a execução de alimentos que tramita sob a 

forma procedimental do art. 528, NCPC. 3. Descabe questionar em ação de 

execução de alimentos questões relativas ao binômio possibilidade e 

necessidade, pois a adequação ou não da verba alimentar somente 

poderá ser examinada em ação de revisão de alimentos, sendo que a 

obrigação alimentar permanece inalterada até que seja lançada nova 

decisão judicial alterando o valor. Recurso provido, em parte. (Agravo de 

Instrumento Nº 70076902808, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 

29/08/2018) Destacamos. Portanto, rejeito a justificativa do devedor e a 

prisão civil é medida que se impõe. Ante o exposto, 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 o mandado de prisão, 

consignando que o débito é o constante na planilha de cálculo 

apresentada inicialmente, atualizado até o mês de abril/2017, MAIS as 

prestações que vencerem no curso do processo. A prisão deverá ser 

cumprida no estabelecimento mais próximo da residência do executado, 

porém, separado dos demais presos comuns, especialmente dos 

periculosos. Intimem-se. Cumpra-se com urgência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024082-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENA VIEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADRIANA DA COSTA MARQUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JANIO AZEVEDO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1024082-79.2017.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIANA DA COSTA MARQUES 

RÉU: SEBASTIAO JANIO AZEVEDO DOS SANTOS Visto. Cuida-se de 

processo em que a parte autora, qualificada nos autos, postulou a 

homologação de desistência da ação. É o breve relatório. D E C I D O. 

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Revogo a liminar concedida nos autos. Sem custas, uma vez que foi 

deferida a gratuidade processual. Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003668-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ILONI PIRES GONCALVES FOCHESATTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENE ARIANE MOREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ILONI FOCHESATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003668-26.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ILONI PIRES GONCALVES 

FOCHESATTO EXECUTADO: ILONI FOCHESATTO Vistos. Iloni Pires 

Gonçalves Fochesatto propôs a presente Ação de Execução em face de 

Iloni Fochesatto, ambos devidamente qualificados. Na decisão inaugural, 

lançado no ID n. 12683701, a presente ação executiva fora recebida pelo 

rito do artigo 528, do Código de Processo Civil, determinando a citação do 

executado para pagamento, sob pena de prisão. Citado, o devedor 

apresentou justificativa, aduzindo, em síntese, que passa por situação 

financeira delicada, e ao final propôs o pagamento parcelado (ID 

13293387). O executado manifestou concordância com o parcelamento do 

débito, como se vê na movimentação n. 13872106. É o breve relatório. D E 

C I D O. Considerando que as partes chegaram a um consenso visando o 

adimplemento da dívida, ou seja, seu pagamento em 10 (dez) prestações 

sucessivas, conveniente se faz a homologação do acordo, nos termos 

propostos pelas partes. Saliento, entretanto, que considerando o 

parcelamento do débito, é apropriado que a extinção se dê na forma do 

art. 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

homologo o acordo celebrado entre as partes (IDs 13293389 e 13872106), 

com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Ressalto, 

entretanto, que caso não seja cumprido o parcelamento, o processo 

poderá ser desarquivado para que se dê continuidade à execução, nos 

termos do art. 792 do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício para que 

as prestações relativas a este acordo (10x de R$ 296,00 – dez vezes de 

duzentos e noventa e seis reais), sejam descontadas em folha de 

pagamento, juntamente com as prestações mensais, devendo tais valores 

ser corrigidos mensalmente pelo INPC. Por fim, no que se refere à 

gratuidade de justiça, o executado demonstrou, por meio de seus 

comprovantes de rendimentos, que possui ganhos capazes de suportar o 

pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça e 

mantenho a condenação ao pagamento dos honorários. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se. P. I. C.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015235-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. S. B. R. (ADVOGADO(A))

A. C. L. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. T. D. S. (ADVOGADO(A))

H. D. S. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do Processo: Processo: 1015235-54.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: ANA CRISTINA LUZIANA COLETO Endereço: RUA DOM PEDRO I, 

311, (LOT JD IMPERADOR), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-605 Parte Ré: Nome: HELIOENAY DA SILVA ALBUQUERQUE 

Endereço: AVENIDA DOUTOR MEIRELLES, 963, TORK AUCENTER, 

TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-010 FINALIDADE: Nos termos da 

Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR OU REQUERIDO para 

comparecimento em audiência designada para o dia 24/10/2018 às 14:30 

horas, conforme dados descritos no teor do despacho proferido nos 

autos. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 14 de setembro de 2018.assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima.Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015106-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. D. N. (AUTOR(A))

D. D. D. A. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. D. O. B. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO: 1015106-49.2018.8.11.0041 PARTE REQUERENTE: Nome: 

SILVIO ROMERO DO NASCIMENTO Endereço: RUA DUZENTOS E TRINTA E 

CINCO, 52, Quadra 77, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 78088-280 PARTE 
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REQUERIDA: Nome: KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA Endereço: 

RUA TREZE, 17, Residencial Belita Costa Marques, Quadra 23, 

LOTEAMENTO SALVADOR COSTA MARQUES, CUIABÁ - MT - CEP: 

78091-334 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do 

Provimento nº 1.205/2016 - CNGC, impulsiono o feito para intimação da 

parte autora da DECISÃO prolatada neste processo, bem como para 

recolher a guia de arrecadação do TJ/MT referente a diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de citação/intimação, 

devendo após ser juntado o comprovante de pagamento no processo 

respectivo, via SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 14 

de setembro de 2018. Gestora Judicial. Assinatura eletrônica.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1028642-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. D. S. (ADVOGADO(A))

S. D. F. M. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

K. E. M. D. S. (REPRESENTADO)

 

Dados do Processo: Processo: 1028642-30.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: SIMONE DE FATIMA MATTEI SILVA Endereço: RUA 

QUATROCENTOS E SEIS, 4, SETOR 4, TIJUCAL, CUIABÁ - MT - CEP: 

78088-414 Parte Ré: Nome: ADONEL LOPES DA SILVA Endereço: RUA 

DOS BEM-TE-VIS, 287, CONDOMÍNIO CHAPADA DOS MONTES, APTO. 

304, PARQUE OHARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78080-340 FINALIDADE: Nos 

termos da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito 

para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTOR OU REQUERIDO para 

comparecimento em audiência designada para o dia 06/11/2018 às 15:00 

horas, conforme dados descritos no teor do despacho proferido nos 

autos. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 14 de setembro de 2018.assinado 

eletronicamente por Willma Giselle Santos de Lima.Analista Judiciária.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003241-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCARLOS BENEDITO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SIDINEIA DE MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

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. 1003241-29.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Não obstante o parecer ministerial de Id n. 

13281268, requerendo a intimação da Requerente, observa-se dos autos 

que a mesma intimada, através de seu d. patrono, nada manifestou, Id n. 

14420182. Dessa forma, considerando que já fora proferida sentença, Id 

n. 12315777, vindo os autos conclusos somente para fins de análise de 

novo pedido, Id n. 12614916, o qual não poderá ser analisado diante da 

inércia da Requerente, determino que certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, o arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011100-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DOS SANTOS PORTELA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JJOSIAS VITOR DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011100-96.2018.8.11.0041 Ação: 

Investigação de paternidade com pedido de alimentos provisórios Vistos, 

etc... Acolho o pedido de Id n. 14070116 e redesigno audiência de 

conciliação para o dia 22/10/2018 às 15:00 horas. Intimem-se as partes, o 

Requerido pessoalmente e a representante legal do Requerente, através 

de seus d. patronos, para, comparecerem na audiência, devendo esta 

última comparecer acompanhada da criança. Na audiência, as partes 

deverão estar acompanhadas de advogados ou de defensores públicos 

(§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, § 1º c/c art. 334, § 

8º do CPC, a ausência injustificada das partes na audiência de conciliação 

pode ser considerada como ato atentatório à dignidade da justiça. Não 

havendo possibilidade de acordo/composição, conforme previsto no art. 

697 do CPC, passará a contar, da data da audiência, o prazo de 15 

(quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, CPC); e, se não 

contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (artigo 344 do CPC). Cientifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011100-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

NILSON PORTELA FERREIRA (ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA DOS SANTOS PORTELA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JJOSIAS VITOR DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Dados do Processo: Processo: 1011100-96.2018.8.11.0041 Parte Autora: 

Nome: CLAUDINEIA DOS SANTOS PORTELA Endereço: Rua Sol Nascente,, 

12, Quadra 08,, PAIAGUAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Parte Ré: 

Nome: JJOSIAS VITOR DA SILVA Endereço: RUA LINDOLFO NAZARENO, 

78, (LOT PIRINEU), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-280 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 1.205 

da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) AUTORA 

para comparecimento em audiência designada para o dia 22/10/2018 às 

15:00 horas, conforme dados descritos no teor do DESPACHO ID N. 

15316324 proferido nos autos. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Cuiabá, 14 

de setembro de 2018. Willma Giselle Santos de Lima Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1014951-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA TAVEIRA (REQUERENTE)

JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1014951-46.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Antes da análise do pedido inicial, intime-se o 

Requerente, através de seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instruir os autos com termo de anuência com firma reconhecida ou 

procuração dos herdeiros da falecida, sob pena de indeferimento. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 299613 Nr: 13000-20.2007.811.0041

 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: EDOF, EGS, EDOF, PGS, AGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAGDSN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT

 Pelo exposto e com fundamento no art. 2015 do Código Civil homologo por 

sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o plano de 

partilha de fls. 181/188, reiterado às fls. 253/254, salvo erro, omissão e 

eventual direito de terceiro. Outrossim, atento ao que consta às fls. 183 e 

184, retifico o valor da causa para o quantum mais adequado de R$ 

183.500,00 (cento e oitenta e três mil e quinhentos reais), e, 

consequentemente, deverá haver o pagamento/complementação das 

custas/taxas que ainda estiverem pendentes de recolhimento. Neste 

sentido, aliás: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. 

ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÃO DE 

ORDEM PÚBLICA AS REGRAS QUE DISPÕEM SOBRE O VALOR DA 

CAUSA (...) PORTANTO, O VALOR DA CAUSA PODE SER ALTERADO EX 

OFFICIO PELO JUIZ. (...) (TJRS – RAI N. 70034557082, JULGADO EM 

05.03.2010). Decorrido o trânsito em julgado, e, desde que comprovado o 

pagamento das custas/taxas judiciais, expeça-se o que mais necessário, 

formal de partilha, certidão de pagamento, carta de adjudicação e/ou 

alvará(s), com a observância de que é requisito para o registro a 

comprovação de pagamento ou isenção de tributos e inexistência de 

débito junto à Fazenda Pública (Municipal, Estadual e Federal), pela via 

administrativa, nos termos da Lei Estadual 7.850/2002, do CPC, art. 662, 

bem como da Lei 6015/73, art. 143. Procedam-se as retificações e 

anotações necessárias, inclusive na autuação, quanto ao valor da causa 

e conversão para arrolamento sumário.Atendidas as determinações 

supra, cientifique a Fazenda Pública “para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes”, (art. 

659 § 2º CPC).Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem os autos 

com as cautelas de estilo, anotações e baixas.Cumpra-se, com a 

observância das formas e prazos legais.P.I.C.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022684-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT (ADVOGADO(A))

JOAO KLEBER PADILHA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA ALINE PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1022684-63.2018.8.11.0041 Ação: 

Regulamentação de Visitas e Alimentos com pedido de tutela antecipada 

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 Regulamentação de 

Visitas e Alimentos com pedido de tutela antecipada ajuizada por João 

Kleber Padilha da Silva em face de Nayara Aline Pereira da Silva, ambos 

qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese de que é pai da 

menor Helena Regina Pereira Padilha, nascida em 07/07/2016, fruto de um 

relacionamento havido entre ele e a Requerida. Informa que após o fim do 

relacionamento, a Requerida foi embora levando a filha consigo e, desde 

então, não pôde mais ver a criança. Esclarece que sempre foi presente na 

vida da menor, inclusive, arca com o pagamento do plano de saúde e 

todas as suas necessidades. Dessa forma, pede, em sede de tutela 

antecipada, seja regularizado seu direito de visita. Instruiu o pedido com os 

documentos necessários a propositura da ação. É o relatório. Decido. 

Registra-se, primeiramente, que o instituto da tutela antecipada foi 

recepcionado pelo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) nos artigos 

294 a 311 sob o nome de tutela provisória de urgência e de evidência, não 

se tratando de uma simples concessão de liminar, pois constitui na própria 

antecipação da decisão final almejada. A sua concessão, no entanto, 

pressupõe existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito reclamado pelo Requerente e, ainda assim, se houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 

300 do CPC, ou ainda, na ausência de tais elementos, ficar caracterizada 

alguma das hipóteses do art. 311 do CPC. Quanto ao exercício do poder 

familiar, este implica na obrigação de prestar cuidado, proteção e zelo, 

para fins de um bom desenvolvimento da menor. Em razão disso, deve-se 

buscar sempre a possibilidade mais vantajosa para a formação e o 

desenvolvimento saudável da criança, pois esse é o bem jurídico mais 

relevante a ser preservado. Dito isso, considerando a tenra idade da 

menor e como medida acautelatória, defiro parcialmente o pedido de tutela 

antecipada e fixo provisoriamente o direito de visitas/convivência do 

Requerente aos finais de semana, de maneira alternada, iniciando-se aos 

sábados as 09:00 horas e, encerrando-se nos domingos às 19:00 horas, 

podendo os dias e horários acima ser ampliados/modificados de acordo a 

vontade das partes e visando atender o interesse da filha. Considerando 

que de acordo com o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) deve ser 

estimulada a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos, em observância ainda ao art. 693 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 25/10/2018 às 17:00 horas. 

Cite-se a parte Requerida, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias 

da data designada para audiência, (§ 2º art. 695 CPC) para comparecer, 

portando os documentos pessoais, com a observância de que o mandado 

de citação deverá conter apenas os dados da audiência, 

desacompanhada de cópia da petição inicial, sendo assegurado o direito 

de examinar seu conteúdo a qualquer tempo (§ 1º art. 695 CPC). Na 

audiência, as partes deverão estar acompanhadas de advogados ou de 

defensores públicos (§ 4º art. 695 CPC), sendo que nos termos do art. 77, 

§ 1º c/c art. 334, § 8º do CPC, a ausência injustificada das partes na 

audiência de conciliação pode ser considerada como ato atentatório à 

dignidade da justiça. Não havendo possibilidade de acordo/composição, 

conforme previsto no art. 697 do CPC, passará a contar, da data da 

audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para contestar a ação (art. 335, I, 

CPC); e, se não contestada, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo Autor (artigo 344 do CPC). Intime-se o Requerente, 

através de seus d. patronos, para comparecer na audiência, bem como 

cientifique o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003578-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ELEN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALEXANDRE GONCALVES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003578-18.2018.8.11.0041. Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Acolho a emenda a inicial de Id n. 

13846528. 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. Outrossim, não observando, nesta 

oportunidade, a urgência noticiada, pedido liminar para restituição do 

veículo, este será analisado após oportunizar o contraditório, conforme 

inclusive pleiteado no Id n. 13846528, pág.7, item “4”. Dito isso, intime-se o 

Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste nos autos 

quanto a obrigação de fazer pretendida pela Exequente no Id n. 13846528. 

Não havendo cumprimento e nem manifestação/justificativa plausível no 

prazo fixado, poderá haver a incidência de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de outras providências que se 

fizerem necessárias ao cumprimento da sentença (art. 536, § 1º, do CPC). 

Após, extrapolado o prazo acima fixado, oportunize-se a manifestação da 

Exequente, através de sua d. patrona, em 05 (cinco) dias e voltem os 

autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1035047-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO BARINI NETO (ADVOGADO(A))

HUMBERTO MORAIS GOMES (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DIAS PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAIZE AUXILIADORA DIAS PINTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1035047-19.2017.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência Vistos, 

etc... Trata-se de Ação de Interdição com pedido de curatela provisória em 

tutela de urgência, proposta por Luis Carlos Dias Pinto com objetivo de 

interditar sua mãe, Sra. Elaize Auxiliadora Dias Pinto, ambos qualificados 

nos autos, sob os argumentos apostos na inicial, Id n. 10747131. Por 

decisão foi antecipado parcialmente os efeitos da tutela pretendida, 

nomeando o Requerente curador provisório da Requerida e, ainda, 

determinada outras providências, Id n. 10862927. Posteriormente, o 

Requerente informou que a Requerida foi sorteada e contemplada no 

programa habitacional denominado Residencial Nico Baracat 1ª Etapa, 

nesta Comarca, todavia, o prosseguimento do cadastro não pode ser 

realizado sem autorização judicial. Esclareceu, ainda, que caso haja 

demora em firmar o contrato, existe a possibilidade de se perder o 

benefício habitacional pleiteado. Diante disso, pede a expedição de 

Autorização Judicial específica para formalização de instrumento 

contratual, conforme solicitado pelo Setor Habitacional da Caixa Econômica 

Federal. Dito isso, considerando que para encerramento do presente feito 

resta pendente a realização de perícia médica, a qual foi cancelada 

conforme noticiado no 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, ficando suspenso o 

agendamento das perícias cíveis de interdição por tempo indeterminado, 

para fins de se evitar prejuízos à parte, acolho o pedido de Id n. 15286487 

e autorizo o Requerente Luis Carlos Dias Pinto, curador provisório de 

Elaize Auxiliadora Dias Pinto, a formalizar contrato no programa 

habitacional, em favor desta, junto a Caixa Econômica Federal, 

consignando que as questões administrativas e exigências legais 

referentes ao programa habitacional são de competência da Instituição 

Financeira Caixa Econômica Federal, pois o Alvará tem o sentido de 

autorização e não de mandado, por ser uma faculdade ou permissão ao 

interessado, para a prática de um ato, sem obrigá-lo à utilização do 

instrumento. Expeça-se alvará judicial. Após, cumpra-se integralmente os 

atos determinados na decisão de Id n. 10862927 e, quanto à realização da 

perícia, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias, uma solução para o 

caso. Anote-se a Secretaria Judicial o informado no Id n. 15286694, pág. 

2. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003578-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANYA DE MAGALHAES FERREIRA DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ELEN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ALEXANDRE GONCALVES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1003578-18.2018.8.11.0041. Ação: 

Cumprimento de Sentença. Vistos, etc... Acolho a emenda a inicial de Id n. 

13846528. 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. Outrossim, não observando, nesta 

oportunidade, a urgência noticiada, pedido liminar para restituição do 

veículo, este será analisado após oportunizar o contraditório, conforme 

inclusive pleiteado no Id n. 13846528, pág.7, item “4”. Dito isso, intime-se o 

Executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste nos autos 

quanto a obrigação de fazer pretendida pela Exequente no Id n. 13846528. 

Não havendo cumprimento e nem manifestação/justificativa plausível no 

prazo fixado, poderá haver a incidência de multa diária no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de outras providências que se 

fizerem necessárias ao cumprimento da sentença (art. 536, § 1º, do CPC). 

Após, extrapolado o prazo acima fixado, oportunize-se a manifestação da 

Exequente, através de sua d. patrona, em 05 (cinco) dias e voltem os 

autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024540-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAIR LOJOR RIBEIRO (AUTOR(A))

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR PEREIRA LEITE (RÉU)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1024540-62.2018.8.11.0041 Ação: 

Declaração Judicial de morte presumida 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. 

Observa-se que se trata de pretensão de Declaração Judicial de morte 

presumida de Valdecir Pereira Leite formulada pelo seu ex-cunhado, Joair 

Lojor Ribeiro, qualificado nos autos, onde se noticia que do relacionamento 

havido entre o Sr. Valdecir Pereira Leite e a irmã do Requerente, nasceu 

Dayanne Lojor Leite, hoje com 33 anos. Informa que sua sobrinha foi 

interditada com sequelas de retardo mental (CID F79), nos autos do 

processo n. 1083-90.2014.811.0030, código n. 45208, que tramitou junto a 

Comarca de Nobres-MT, pedido este proposto por Carlina Nogueira 

Ribeiro, avó materna. Diante dos fatos acima, afirma ser parte legítima para 

intentar a presente ação. Outrossim, esclarece que no início do ano de 

1995, o Sr. Valdecir Pereira Leite foi embora para o garimpo de 

Suriname/RR, alegando que voltaria no final do respectivo ano, deixando a 

sua esposa e filha, irmã e sobrinha do Requerente. Todavia, ressalta que 

o Sr. Valdecir Pereira Leite encontra-se desaparecido há precisamente 23 

(vinte e três) anos e 7 (sete) meses e que o mesmo deixou uma residência 

localizada nesta Capital e, diante do falecimento da irmã do Requerente e a 

interdição de sua sobrinha, a Curadora desta última, em outubro/2014, 

vendeu o imóvel ao Requerente. Diante disso, para o fim de regularizar o 

imóvel, bem como para declarar a morte presumida do Sr. Valdecir Pereira 

Leite, ajuizou a presente ação. O pedido veio instruído com os documentos 

necessários a propositura da ação. É o relatório. Decido. O pedido inicial 

encontra fundamento em nossa legislação processual civil, quando trata 

dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, mais precisamente 

no seu art. 744, in verbis: "Declarada a ausência nos casos previstos em 

lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhes-á curador 

na forma estabelecida na Seção VI, observando-se o disposto em lei”. Do 

mestre Sílvio Rodrigues: "Duas atitudes são possíveis frente à ausência. A 

primeira, ditada pela possibilidade de o ausente estar vivo, se revela 

através da necessidade de lhe preservar os bens, tendo em vista a 

defesa de seu interesse; a segunda, encarando a possibilidade de o 

ausente ter falecido, visa a atender o interesse de seus herdeiros, que, 

por sua morte, teriam-se tornado senhores de seu patrimônio”. "Mas, quer 

esteja ele vivo, quer esteja morto, é importante considerar o interesse 

social de preservar seus possíveis bens, impedindo que os mesmos se 

deteriorem, ou pereçam" (...). "Tendo em vista essas razões, o 

ordenamento jurídico toma posição frente ao problema da ausência, 

procurando, de início, preservar os bens deixados pelo ausente, para a 

hipótese de seu eventual retorno; ao depois, transcorrido um importante 

período de tempo, sem que o ausente regresse, o legislador, 

desacoroçoado de esperar sua volta, passa a cuidar do interesse de 

seus herdeiros". (in Direito Civil, vol. 6, Saraiva, 1993, 18ª ed., págs. 

419/420). Dito isto, nomeio o Requerente Joair Lojor Ribeiro, como Curador 

Especial provisório para guarda, conservação e administração dos bens 

de Valdecir Pereira Leite, devendo prestar compromisso no prazo de 15 

(quinze) dias, expedindo-se o necessário ao exercício da 

administração/curatela. Prestado Compromisso, no prazo de 15 (quinze) 

dias deverá apresentar as declarações sobre a existência ou inexistência 

de outros bens, ou ratificar a que já tiver prestado, tomando-se por termo 

nos autos. Cumpridas as determinações acima, publique-se editais na 

forma do artigo 745 do CPC, observando a Sra. Gestora inclusive quanto 

aos prazos de publicações nos termos da lei. Ciência ao Ministério Público. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1025266-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA PIVA MOURATO (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO FARIAS SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIDE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1025266-36.2018.8.11.0041. Ação: 

Conversão da separação Judicial Consensual em Divórcio 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. Constata-se dos autos que a Ação de Separação Judicial 

Consensual de Código n. 412069, tramitou perante o Juízo da 2ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, Id n. 14660810. Dito 

isso, observa-se que o artigo 35, parágrafo único, da Lei 6.515/77 

estabelece que o pedido de conversão da separação em divórcio será 

apensado aos autos da separação judicial. Portanto, diante do que 

determina a Lei, é o Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca, competente para processar e julgar a lide, 

senão vejamos: PROCESSO CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO - EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL PARA APENSAMENTO 

DOS AUTOS - CONFLITO ACOLHIDO. - Nos termos do art. 35 da Lei nº 

6.515/77, a ação de conversão de separação judicial em divórcio deve 

tramitar em apenso a esta última, circunstância que legitima a competência 

do juízo suscitado. (TJMG - Conflito de Competência 

1.0000.09.496126-5/000, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2009, publicação da súmula em 

28/08/2009) “(...) Cuidando-se de juízos de igual competência territorial é 

competente para processar e julgar a conversão de separação em 

divórcio o juízo perante o qual tramitou a separação judicial”. Conflito de 

competência improcedente. (Conflito de Competência Nº 70047976246, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís 

Dall'Agnol, Julgado em 27/06/2012) Dessa forma, declaro a incompetência 

deste Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá-MT, para processar e julgar o presente feito e declino a 

competência em favor do Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões desta Comarca. Providencie-se a Senhora Gestora as 

anotações necessárias quanto à remessa dos autos. Intime-se e 

cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027994-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOULART DECURSIO DE BRITO OAB - 009.514.091-31 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA DE BRITO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 1027994-84.2017.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Trata-se de pedido de 

Cumprimento de Sentença, proposta por T.G. de B., representada por sua 

genitora, em desfavor de Gilmar Ferreira de Brito, todos devidamente 

qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial, Id n. 

9769534. O pedido veio instruído com os documentos necessários á 

propositura da ação. O Executado foi intimado, Id n. 13536481, e requereu 

a juntada do comprovante de depósito relativo ao valor Executado, Id n. 

13779026/13779205. A Exequente informou que o Executado efetuou o 

pagamento total do débito alimentar e requereu a extinção do feito, Id n. 

14317637. Relatei. Fundamento e decido. Considerando o adimplemento da 

dívida conforme informado pela parte Exequente, impõe-se a extinção do 

presente, consoante preceitua o art. 924, II do CPC: “Art. 924 – 

Extingue-se a execução quando: II – a obrigação for satisfeita”. Pelo 

exposto, considerando que foi satisfeita a obrigação, com fundamento no 

art. 924, II, do CPC, julgo extinto o cumprimento de sentença, em relação ao 

quantum executado nesta oportunidade, para os fins do art. 925, do CPC. 

Ciência ao Ministério Público. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, providenciando-se as 

baixas necessárias e, após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013068-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CLISLAINE FERNANDA RAMOS LUCIO (REQUERENTE)

MARIA BOM DESPACHO DA CONCEICAO LUCIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GONCALO CONCEICAO LUCIO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1013068-64.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Maria Bomdespacho da Conceição Lucio e 

Clislaine Fernanda Ramos Lucio, ambas qualificadas nos autos, ajuizaram 

o presente pedido de expedição de Alvará Judicial, objetivando o 

levantamento de valores deixados em conta bancária e conta de FGTS por 

seu filho/pai Fernando Gonçalo Conceição Lucio, falecido em 03/10/2017. 

Esclarecem que, de comum acordo, firmaram de forma pacifica e 

irrevogável, a divisão dos valores deixados pelo de cujus. Instruíram o 

pedido com os documentos necessários a propositura da ação. Extrato de 

valores obtido através de pesquisa via BacenJud, Id n. 13573899. Oficiada 

a Caixa Econômica Federal, a resposta foi acostada aos autos sob os Ids 

n. 14372856. As Requerentes requereram a expedição de alvará para 

levantamento dos valores informados, Id n. 14401715. É a síntese. Decido. 

O pedido é juridicamente possível, sendo que é de bom alvitre salientar 

que o levantamento pretendido constitui atividade de jurisdição voluntária, 

motivo pelo qual é competente a Justiça Estadual, ainda que a Caixa 

Econômica Federal seja a destinatária da ordem. Neste sentido: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - ALVARÁ - QUANTIA DEPOSITADA EM CONTAS DA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FALECIMENTO DO TITULAR - 

LEVANTAMENTO - VALORES RELATIVOS AO FGTS, PIS OU PASEP - 

NÃO DEMONSTRAÇÃO - PRETENSÃO RESISTITDA DA CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - AUSÊNCIA - ENTENDIMENTO DO STJ - 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - DECISÃO REFORMADA. Não 

havendo nos autos qualquer demonstração de que nas contas de 

titularidade do falecido cujos valores depositados se pretende levantar 

consta quantia relativa ao FGTS, PIS ou PASEP, bem como ausente 

pretensão resistida da Caixa Econômica Federal que, no caso de 

procedência do pedido, seria mera destinatária da ordem judicial, a 

competência para julgamento do feito é da Justiça Estadual, conforme 

entendimento do e. STJ. (TJ-MG - AI: 10514120017231001 MG, Relator: 

Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 07/07/2015, Câmaras Cíveis / 2ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015) Ademais, registra-se, 

que o alvará tem o sentido de autorização e não de mandado, por ser uma 

faculdade ou permissão ao interessado, para a prática de um ato, sem 

obrigá-lo à utilização do instrumento. Dito isso, observa-se que as 

Requerentes possuem legitimidade para postularem o levantamento, em 

sua totalidade, dos valores que se encontram depositados em conta de 

FGTS e bancária deixados por seu filho/pai. Pelo exposto e mais que dos 

autos consta, julgo procedente o pedido formulado na ação e acolho a 

pretensão das Requerentes, com fundamento no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, a fim de autorizar a expedição de alvará, para viabilizar 

o levantamento/saque dos valores devidos ao seu falecido filho/pai que se 

encontram depositados junto ao Banco Bradesco, Id n. 13573899, pág. 2, 

com os acréscimos que houver. Outrossim, considerando que foi pela 

Caixa Econômica Federal realizado o depósito judicial do valor referente ao 

FGTS de titularidade do falecido, Id n. 14372856, pág. 1/3, fica, desde já, 

autorizado, se necessário, a vinculação dos valores neste processo e, 

posteriormente, o levantamento/saque, mediante transferência para a 

conta bancária a ser indicada pelas Requerentes. Sem custas nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Expeça-se imediatamente 

o necessário, por não verificar controvérsia, não verificando, assim, 

nenhum prejuízo ao imediato cumprimento da sentença. Após, transitado 

em julgado, arquivem os autos com as cautelas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1026582-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)
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LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

JOCELI RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1026582-84.2018.8.11.0041. Ação: 

Divórcio Consensual. Vistos, etc... Trata-se de Ação de Divórcio 

Consensual ajuizada por Marinete Pereira da Mota Ramos e Joceli Ramos, 

ambos qualificados nos autos, sob o argumento, em síntese, de que 

contraíram matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens e que 

estão separados de fato desde outubro/2017. Informam que do matrimônio 

não adveio o nascimento de filhos e não foram adquiridos bens móveis e 

imóveis a serem partilhados. Os Requerentes renunciam expressamente e 

em caráter definitivo qualquer pensão alimentícia no presente ou futuro, 

uma vez que possuem profissão definida e meios próprios para seus 

sustentos. A Requerente voltará a usar o nome de solteira. Pedem, ao 

final, a homologação do divórcio. O pedido veio instruído com os 

documentos necessários à propositura da ação. É o relatório. Decido. A 

ação pode e deve ser julgada de plano uma vez que se trata de 

requerimento conjunto, o qual está em conformidade com a nova redação 

do art. 226, 6º, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 

66/2010). Ressalto, ainda, por oportuno, que cabe ao magistrado, 

analisando o conjunto fático existente nos autos e em atenção ao art. 371, 

do CPC. Deste modo, sem maiores delongas, é incontestável a 

possibilidade de decretação do divórcio, pelas razões acima delineadas, 

mesmo porque não se pode, em prejuízo do direito substancial dos 

Requerentes deixar de acolher o pedido de Divórcio, visto que seria 

extremamente injusto proclamar a improcedência do pedido quando eles, 

certamente procurando reorganizar suas vidas, tentam obter do Poder 

Judiciário um provimento que facilite tal objetivo. Pelo exposto e o que mais 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, 

acolhendo a pretensão dos Requerentes e o faço para DECRETAR O 

DIVÓRCIO do casal, uma vez que estão satisfeitos os requisitos previstos 

na Lei 6.515/77, extinguindo o vínculo matrimonial com fulcro no art. 1.571, 

IV, do Código Civil, HOMOLOGANDO, com base no disposto no art. 487, III, 

“b”, do CPC, os termos do acordo postulado na petição de Id n. 14799636, 

tudo para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. A mulher voltará a 

usar o nome de solteira. Conforme consta na inicial, inexistem bens a 

serem partilhados. Expeça-se mandado para averbação da sentença no 

Cartório de Registro competente, independentemente do trânsito em 

julgado, tendo em vista que se trata de pretensão requerimento 

consensual/conjunto. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do 

Código de Processo Civil. Ciência ao Ministério Público. Após, arquive-se o 

processo, observando-se as formalidades legais, e, procedendo-se as 

anotações e baixas de estilo. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1011485-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VENTURA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MICHELI FERNANDA ZENI SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1011485-44.2018.8.11.0041. Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Trata-se de pedido de expedição de Alvará 

Judicial proposta por Benedito Ventura da Silva, qualificado nos autos, sob 

os argumentos apostos na inicial, Id n. 12958650. O pedido veio instruido 

com os documentos necessários a propositura da ação. O Requerente 

requereu a desistência da presente ação, em razão de que já tramita 

processo físico com o mesmo objeto do presente feito, Id n. 14480728. 

Relatei. Fundamento e decido. Diante do acima relatado, a ação perde sua 

finalidade. Assim, impõe-se a extinção do processo, a teor do que 

preceitua o art. 485, VIII, do CPC: “Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação”. Pelo exposto, 

homologo a desistência e com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito. Sem custas nos termos 

dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as cautelas de estilo, procedendo às anotações e 

baixas necessárias. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1037469-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANE MARISE CERCI PALMIERI (REQUERENTE)

DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DOS SANTOS CERCI (REQUERIDO)

 

"Vistos, etc... manifeste a inventariante, quanto ao interesse na conversão 

do presente Inventário para o rito de Arrolamento, devendo, para tanto, 

além dos documentos já existentes nos autos, providenciar, no prazo de 

20 (vinte) dias: a) Relação e partilha amigável dos bens do de cujus; b) 

Prova de pagamento do Imposto “causa mortis” juntando aos autos 

respectivas guias do seu recolhimento, ou prova de isenção de 

conformidade com a Lei 7.850 de 18/12/2002. c) Certidões negativas das 

respectivas Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal em nome do 

de cujus; d) certidão acerca da existência de testamento deixado pelo 

autor da herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados."

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020654-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LILIAN CASSIA COSSICH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO FERREIRA DOS ANJOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E 

PROVIMENTO 56/2007, IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE 

DE: INTIMAR A REQUERENTE, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA, POR 

MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER A 

AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 

30/10/2018 ÀS 16:30H, NA SEDE DESTE JUÍZO. CUIABÁ, 14 de setembro 

de 2018. RAILDA EUGENIA DE ARRUDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES 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-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014307-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. B. P. (REQUERENTE)

F. R. D. S. (ADVOGADO(A))

M. M. B. (ADVOGADO(A))

A. G. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. A. D. S. (ADVOGADO(A))

A. R. B. D. S. (ADVOGADO(A))

M. A. M. P. (REQUERIDO)

A. M. R. P. (ADVOGADO(A))

G. M. V. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ CERTIDÃO Certifico que procedi a juntada do 

ofício nº 258/2018/GER.RENAVAM/DETRAN/MT, de 14.02.2018, referente 

a retirada de um documento veicular em nome MARLY APARECIDA 

MASSOLI PEREIRA, conforme segue adiante. Cuiabá, 14 de setembro de 

2018 WAGNER MARTINS DE CARVALHO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 425751 Nr: 8988-55.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGTR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT, JULIANA PEREIRA BUENO - OAB:12.207, PEDRO LUIZ 

JEVINSKI - OAB:12727, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR A RESPEITO DO 

DOCUMENTO DE FLS.380/404.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 866768 Nr: 6980-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBCDCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RICARDO DA S. 

CAMPOS - OAB:7438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denise Costa Santos 

Borralho - OAB:OAB/MT 3607, Laura Tibiriça Almeida de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 18516, Maritza Costa Santos Griggi Borralho - 

OAB:OAB/MT17.302 -B

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA INFORMAR O ENDEREÇO 

ATUALIZADO DO SRº WUBER JEFFERSON DE SOUZA SOARES, UMA 

VEZ QUE, TERÁ AUDIÊNCIA NO DIA 30/11/2018 ÀS 14:00H, NA SEDE 

DESTE JUÍZO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 982909 Nr: 15306-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS, CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane de Souza Santos - 

OAB:OAB/MT 10574

 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, 

DESIGNADA PARA O DIA 22/11/2018 ÀS 16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107419 Nr: 13582-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLE SILVA DE LARA 

PINTO - OAB:18.222-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RHUAN FELIPE PACHECO DA SILVA, Cpf: 

05848137161, Filiação: Marluce Gomes Pacheco e Joaquim Domingos da 

Silva Neto, data de nascimento: 22/02/1996, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: Vistos, etc.Compulsando os autos verifico que o 

requerido ainda não foi citado, desta feita determino a citação do requerido 

no endereço de fl. 97/verso.O pedido de fls. 98/99, será analisado em 

audiência.Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o 

dia 13/08/2017, às 15 horas (art. 693, parágrafo único, NCPC). Intime-se o 

requerente e cite-se o requerido, cientificando-a para comparecer à 

audiência, acompanhados de seu advogado e testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência 

daquele em extinção e arquivamento do processo e a desta em confissão 

e revelia.Na audiência, se não houver acordo, poderá a requerida 

contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em 

seguida à ouvida das testemunhas.Cientifique-se o Ministério 

Público.Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 17 de maio de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Laihana Mikaelle Oliveira 

da Cunha, digitei.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM TUTELA 

ANTECIPADA ingressada por Joaquim Domingos da Silva neto, em face de 

Rhuan Felipe Pacheco da Silva.

Observações: AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 21/11/2018 ÀS 

16:00H, NA SEDE DESTE JUÍZO.

Cuiabá, 14 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 779518 Nr: 32991-06.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGDS, FGDN, VGDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRDMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - 

OAB:10.842, IRACEMA HATSUE NAKANIWA ORTIZ - OAB:10.842-MT, 

JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - OAB:4.066-B/MT, JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR OS 

REQUERENTES, NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS, POR MEIO DO 

DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECEREM A 

AUDIÊNCIA, DESIGNADA PARA O DIA 06/11/2018 ÀS 16:30H, NA SEDE 

DESTE JUÍZO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 802722 Nr: 9189-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DE MOURA REIS, JOSIAS DE MOURA REIS, 

ELIONEIA MOURA REIS, ELIAS DE MOURA REIS, CELINA DE MOURA REIS 

BRAGA, ELIENE DE MOURA REIS NASCIMENTO, PAULINHO MOURA DOS 

REIS, MOISES DE MOURA REIS, IRENE MOURA REIS, GILBERTO DE MOURA 

REIS, JOSINEIA DE MOURA REIS, ANA CRISTINA DOS SANTOS 

BARBOZA, ANTONIO FERNANDES DAVINO, FABIULLA DE FREITAS 

MARTINS, ADIR DE SOUZA, ROBERTO PEDRO DO NASCIMENTO, 

VALDINETH ALVEZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE UBALDO DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Código: 802722LOURDES DE MOURA REIS, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou em juízo com o presente ARROLAMENTO 

DE BENS dos bens deixados por Ubaldo da Silva Reis, falecido em 

03/07/2003 (fl.15). Carreou aos autos as certidões negativas dos “de 

cujus” perante a Fazenda Pública Federal (fl. 51), Estadual/MT (fl. 48) e 

certidão Municipal (fl.47).Citado os herdeiros Elias de Moura Reis, Josias 

de Moura interessados ou por procurador com poderes especiais 

“(RT,622:715, 606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 

567:235; RTJ, 98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 

65:236).Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito, 

tendo em vista que todos os herdeiros foram citados e não impugnaram a 

inicial.Em face do exposto e por mais que dos autos consta, com 

fundamento no art.659 do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de bens deixados pelo 

falecimento de Ubaldo da Silva Reis, falecido em 03/07/2003 (fl.15), na 

forma descrita, por meio do esboço de fls. 109/110, ressalvando-se 

possíveis direitos de terceiros prejudicados.Após, apresentado os 

documentos pessoais dos herdeiros Gilberto de Moura Reis e Josinéia de 

Moura Reis e ainda apresentada a Certidão acerca da existência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, expeça-se formal de partilha. 

Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Sem custas, pois concedo os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2018.Luís Fernando Voto Kirche 

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 844955 Nr: 48735-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHKDS, GSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS., Marcos 

Alexandre Schoffen - OAB:10657, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - 

OAB:10657/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIJURIS - Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade de Cuiabá - OAB:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, afixei o Edital de Citação no átrio do 

Fórum, lugar público de costume.

Cuiabá - MT, 15 de janeiro de 2018.

Mikaelle Oliveira

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020654-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LILIAN CASSIA COSSICH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO FERREIRA DOS ANJOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1020654-55.2018.8.11.0041. AUTOR: LILIAN CASSIA COSSICH RÉU: 

FREDERICO FERREIRA DOS ANJOS Vistos, etc. Este processo, por seu 

objeto deverá tramitar em segredo de justiça, conforme preceitua o art. 

189, II, do Novo Código de Processo Civil. Concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de 

Processo Civil. Em analise aos autos, e, atento ainda ao dispositivo do art. 

1.694 do Código Civil, levando em consideração a idade do menor, aliado 

ao fato de que o sustento dos filhos incumbe aos pais, arbitro alimento 

provisório no importe de 2 (dois) salários mínimos, valor este que entendo 

o mais adequado, observando que o requerido é empresário, 

possibilitando a satisfação das necessidades do menor, que deverão ser 

depositados até o dia 10 (dez) de cada mês na conta a ser apresentada 

pela genitora do menor. Quanto às visitas, tratando-se de direito 

fundamental da criança, que não pode ser objeto de qualquer forma de 

negligência ou omissão (CF., art 227 e ECA, art. 5°) e convencendo-me da 

verossimilhança da alegação e ante o fundado receio de dano irreparável 

ao menor, privada do afeto e carinho do pai, com fulcro no artigo 300 do 

CPC, defiro, a antecipação dos efeitos da tutela, regulando o direito do pai 

visitar o filho, podendo levá-los consigo em finais de semana alternados, 

das pegando a criança às 17h00 horas da sexta-feira na escola 

permanecendo com o genitor até às 20h00 horas de domingo, devolvendo 

o mesmo na residência da requerente, devendo avisar a genitora com 

antecedência caso for se ausentar da comarca com o filho. Com relação 

ao pedido de guarda proceda-se estudo social no prazo de 20 (vinte) dias. 

Designo audiência de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o 

dia ___30__/__10___/2018 às ___16___h_30____m. Cite-se o requerido, 

por mandado, e intimem-se as partes para comparecerem a audiência 

supra designada, acompanhada de seus advogados/defensores públicos. 

Deverá constar do mandado que, a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do NCPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu, quando 

ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do NCPC), e 

que, não sendo contestada a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora 

(art. 344, do NCPC). Ainda, nos termos do art. 695, §1º, do NCPC, o 

mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e 

deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, assegurado ao 

réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo. Intime – se a 

genitora para que apresente conta para o deposito da pensão alimentícia. 

Notifique-se o Ministério Público Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007953-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DULCIARA PAESSANO DE FREITAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007953-62.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003183-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. S. A. (ADVOGADO(A))

V. M. R. D. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. (RÉU)

E. L. D. F. D. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003183-26.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, para, querendo e no prazo legal, impugnar a 
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contestação da reconvenção.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1038170-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira (ADVOGADO(A))

GISELE MAURICE ABOU NAOUM BOULOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1038170-25.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação trazida no ofício de ID. 15338441, impulsiono os autos para 

intimar a parte Autora a fim de sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 14 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes 

de Moraes Técnico Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1015372-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILA DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº. 1015372-70.2017 VISTOS, ETC. Compulsando os autos, 

verifico que na certidão de óbito acostada à peça de ingresso, ID. 

7251160, o extinto deixou bens a partilhar, portanto, torna-se imperioso 

que sejam aportados ao feito documentos que demonstrem a inexistência 

de bens a inventariar, sob pena de extinção da ação, sem resolução do 

mérito, por ausência de interesse-adequação no manejo da presente. 

Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte interessada 

comprove a situação mencionada, sob pena de extinção da demanda. Às 

providências. Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1035523-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO (ADVOGADO(A))

LIA LARA PINTO TOLEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUY BOSSAY TOLEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº. 

1035523-57.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de INVENTÁRIO que tramita na 

forma de ARROLAMENTO SUMÁRIO proposta por LIA LARA PINTO 

TOLEDO, em razão do falecimento de RUY BOSSAY TOLEDO, ambos 

qualificados nos autos. Foi apresentada procuração da meeira e de todos 

os herdeiros, além de seus documentos pessoais, certidão de óbito do 

inventariado e certidão de casamento (ID. 10802331), matrícula dos bens 

imóveis objeto de partilha (ID. 10802359). Através da decisão de ID. 

11105518 foi nomeada a viúva como inventariante e determinada a 

apresentação de certidões fiscais negativas perante as Fazendas 

Públicas, comprovante de recolhimento/isenção do ITCD, acompanhado da 

GIA e da avaliação dos imóveis, com plano de partilha amigável, além de 

deferido o pagamento das custas e despesas ao final do processo. Plano 

de partilha amigável no ID. 12853253, acompanhado do comprovante de 

pagamento do ITCD (ID. 12853333, p.1), certidão negativa de débitos da 

Fazenda Pública Municipal de Chapada dos Guimarães (ID. 12853333, p.2) 

e da PGE (ID. 12853333, p.3). Posteriormente, retificou o plano de partilha 

a fim de englobar ações (ID. 13034612), encartando, ainda, certidão 

negativa de débitos da União (ID. 13034639, p.1) e do Município de Cuiabá 

(ID. 13034639, p.2). Através da petição de ID. retro foi encartado ao feito o 

documento do automóvel. Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. 

Decido. Analisando os autos, verifico que foram cumpridas todas as 

formalidades legais, não havendo óbice para a homologação da presente 

ação de inventário pela forma de arrolamento, porquanto a meeira e todos 

os herdeiros são maiores e capazes, estando representados nos autos 

pelo mesmo procurador e acordes com a partilha amigável. Em 

decorrência, com fulcro no art. 659 do Novo Código de Processo Civil, 

homologo por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos, o plano de partilha amigável constante no ID. 12853253, 

complementado pelo ID. 13034612, dos bens deixados pelo falecido RUY 

BOSSAY TOLEDO, atribuindo a meação e aos herdeiros os seus 

respectivos quinhões hereditários em todos os bens descritos nestes 

autos, o que faço em observância dos artigos 660 a 663 do CPC, 

ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros. Por 

conseguinte, tendo em vista que fora postergado o pagamento das custas 

e taxas processuais ao final do processo, transitada em julgado e 

comprovado o devido recolhimento, expeça-se o competente formal de 

partilha, fornecendo às partes interessadas as peças necessárias. Na 

sequência, não obstante tenha sido encartado ao feito comprovante de 

pagamento do ITCMD, este veio desacompanhado da GIA, além de não 

estar autenticado, razão pela qual, por cautela, determino que intime-se a 

Fazenda Pública Estadual, nos termos do § 2º do artigo 662 do CPC. 

Adotadas tais providências, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales 

Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1033655-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LILIAN FRAGA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

ZULMA DE ARRUDA CASTRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Alvará Judicial n.º 

1033655-44.2017 VISTOS, ETC. Trata-se de pedido de Alvará Judicial 

postulado por Zulma de Arruda Castro para levantar saldo referente a 

valor deixado em conta bancária pelo de cujus, Sr. Carlos Antero de 

Castro. Através da decisão de ID. 11152869 foi recebida a exordial e 

determinada a realização de consulta ao Sistema BacenJud, sendo obtido 

saldo positivo no valor de R$ 459,86 (ID. 11466667), além de expedição de 

ofício ao INSS a fim de que informasse quais os dependentes habilitados 

do extinto. A interessada encartou aos autos documento comprobatório da 

dependência financeira do de cujus através do documento de ID. 

11943642. Sobreveio informação prestada pelo Banco do Brasil, 

noticiando que o extinto possuía saldo em conta corrente no valor de 

R$40,00 (ID. 12266795). O INSS noticiou que o de cujus não possuía 

dependente habilitado, ID. 12266802. Em seguida, vieram-me os autos. É o 

relato. Decido. Cuida-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em 

autorização para o levantamento de numerário relativo a valores deixados 

em conta bancária pelo Sr. Carlos Antero de Castro. Inicialmente, consigno 

que ressai dos autos que fora procedido com a partilha extrajudicial dos 

bens deixados pelo de cujus, conforme se extrai do ID. 10544453, 

entrevendo, assim, a admissibilidade do procedimento eleito pela 

interessada. Analisando os autos, entendo que a pretensão merece ser 

acolhida, eis que para o levantamento dos valores deixados pelo extinto 

são desnecessárias maiores formalidades, bastando apenas comprovar a 

condição de dependente habilitado perante o órgão empregador e, na sua 

falta, de sucessores, na forma da lei civil, senão vejamos: Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às restituições 

relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa 

física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos 

bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 
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investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro 

Nacional. (g.n.) (Lei n.º 6.858/80) Nesse viés, evola-se dos autos que o 

falecido era servidor público vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Inovação, tendo deixado a sua esposa, Sra. Zulma de Arruda Castro, 

como dependente habilitada (ID. 11943642), a qual, inclusive, recebe 

pensão por morte instituída em decorrência do óbito do Sr. Carlos, de 

maneira que a procedência da demanda é medida impositiva. Também não 

podemos deixar de considerar que restou cabalmente comprovada a 

existência de valores não recebidos em vida pelo extinto, razão pela qual 

não vislumbro qualquer óbice para a concessão da tutela jurisdicional 

perseguida. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará judicial é 

procedimento de jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente 

facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de submissão aos 

formalismos de um inventário ou arrolamento, para fins de autorização 

judicial para levantamento de valores deixados pelo de cujus. Diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido constante no presente Alvará Judicial, autorizando a viúva do de 

cujus, Zulma de Arruda Castro a realizar o levantamento de numerário 

relativo aos valores informados no ID. 11466667 e ID. 12266795, deixados 

em conta bancária de Carlos Antero de Castro e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I 

do artigo 487 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

expeça-se ALVARÁ de levantamento em favor da interessada, no que 

atine à quantia depositada na Conta Única do Poder Judiciário, assim como 

para que providencie junto à agência do Banco do Brasil o levantamento 

do saldo descriminado no ID. 12266795. Custas e despesas pela 

interessada, suspensa a exigibilidade, todavia, diante dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita que ora concedo. Após, promovam-se as 

anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1020845-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE GOMES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 3ª 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo nº 

1020845-37.2017 VISTOS, ETC. Cuida-se de pedido de Alvará Judicial 

apresentado por JORGE LUIZ BARBOSA DA SILVA, visando o 

recebimento de valores não recebidos em vida pela de cujus SOLANGE 

GOMES DA SILVEIRA, sua companheira. Determinada a requisição de 

informações, o INSS noticiou os dependentes habilitados perante o órgão, 

ID. 10379577. Sobreveio informação prestada pelo Banco do Brasil, 

noticiando que a extinta não possuía inscrição PASEP, ID. 10489156. No 

ID. 11026699, a Caixa Econômica Federal, informou que foi encontrado 

saldo em conta em nome da de cujus, procedendo com a transferência 

para a conta única do Judiciário do valor existente (R$22,12). Determinada 

a intimação do interessado para esclarecer se concordava com os 

valores noticiados e se pretendia a liberação da quota parte da herdeira 

habilitada (ID. 11330650), quedou-se inerte. Concitado a se manifestar, o 

parquet opinou pela extinção da demanda. Ordenada intimação pessoal do 

interessado, este limitou-se a requerer a expedição de alvará judicial para 

a liberação do valor depositado na Caixa Econômica Federal (ID. 

14284680). Em seguida, vieram-me os autos. É o Relatório. Decido. 

Trata-se de pedido de jurisdição voluntária consistente em autorização 

para o levantamento de numerário relativo a valores deixados pela Sra. 

Solange Gomes da Silveira. Pois bem. Entendo que a pretensão merece 

parcial acolhida, eis que para o levantamento de tais valores é 

desnecessária maiores formalidades, bastando apenas comprovar a 

condição de dependente habilitado perante o INSS e, na sua falta, dos 

sucessores, na forma da lei civil. No caso, constatada a existência de dois 

dependentes habilitados perante a autarquia federal mencionada, a saber, 

o interessado e sua filha (ID. 10379577), todavia, não a habilitou nos 

autos, apesar de intimado para tanto. A respeito, vejamos o teor da norma: 

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. (Lei n.º 6.858/80) No 

caso, evola-se dos autos que, havendo dois dependentes habilitados da 

extinta junto ao INSS, o pagamento da verba pretendida deverá ser 

realizado apenas no percentual de 50% ao interessado, na medida em que 

não atendeu à determinação judicial constante no ID. 11330650. Também 

não podemos deixar de considerar que restou cabalmente comprovada a 

existência de valores não recebidos em vida pela extinta, apesar de 

irrisório, não vislumbro qualquer óbice para a concessão da tutela 

jurisdicional perseguida. Saliente-se, por oportuno, que o Alvará judicial é 

procedimento de jurisdição voluntária, que tem por escopo justamente 

facilitar o acesso à justiça, sem a necessidade de submissão aos 

formalismos de um inventário ou arrolamento, para fins de autorização 

judicial para levantamento de valores deixados pelo de cujus. Diante do 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido constante na presente ação de Alvará Judicial, 

autorizando o companheiro da de cujus, Sr. JORGE LUIZ BARBOSA DA 

SILVA, um dos dependentes habilitados perante o INSS, a realizar o 

levantamento de ½ do numerário relativo aos valores informados no ID. 

11026699, deixados por Solange Gomes da Silveira e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com base no inciso I 

do artigo 487 do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

expeça-se o ALVARÁ, a fim de que 50% do valor depositado em juízo 

seja levantado pelo interessado. O saldo remanescente deverá ser 

devolvido à Caixa Econômica. Custas e despesas pelo interessado, 

suspensa a exigibilidade, todavia, diante da concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita (ID. 9341195). Ciência ao Ministério Público. 

Por fim, promovam-se as anotações e baixas necessárias e arquivem-se 

os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030098-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

DIRCE SALDANHA DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

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: 1030096-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO ANTUNES RONCISVALLE (ADVOGADO(A))

CAMILA DOS SANTOS VOBETO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Direitor Presidente da MTPREV (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 
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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 Paiaguás, 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: 

"Assim, entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores 

da antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO".

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009914-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HAROLDO APARECIDO DE LIMA (REQUERENTE)

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1009914-38.2018.8.11.0041. REQUERENTE: HAROLDO APARECIDO DE 

LIMA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de id. 14672459, intime-se, pessoalmente, a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo 

assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001172-92.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ELIZABETH PEDROSO DA SILVA (REQUERENTE)

PERICLES RENATO CAMPOS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001172-92.2016.8.11.0041. REQUERENTE: EVA ELIZABETH PEDROSO 

DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos, etc. Intimem-se as partes para manifestarem quanto ao laudo 

pericial realizado na espécie, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027737 Nr: 35687-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA SANTIAGO JORTE, HORMIZIO CANDIDO DE 

OLIVEIRA, IVANY MARQUES DE JESUS, JULIETA BENEDITA BORGES 

POZZETTI, INES COELHO DE SOUZA, MARIA APARECIDA DE SOUSA, 

ROBERTA CAMILO DE ARAUJO, ROZILDA NUNES DE SIQUEIRA, 

OTALINDO JACOB MALHEIROS, MARIA GONÇALVEZ DE ALMEIDA 

PRADO FERREIRA, UYRE BARROS DIAS 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: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1007867 Nr: 26755-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS CAMACHO BARROS

 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: MARILCE MALHEIROS 

FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 764550 Nr: 17204-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORION TURISMO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITAL DE CONC. 01/12 DA AGEN. DE REG. 

DOS SERV. PUB. DELEGADOS DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO BOTELHO MALDONADO 

- OAB:79.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 764550 – Mandado de segurança

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 195, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 335351 Nr: 5788-11.2008.811.0041

 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: JOSE SIQUEIRA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:PROCURADOR

 . Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça 

Federal, competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de 

qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no 

art. 64, §3º do CPC.Proceda-se as anotações necessárias, remetendo-se 

os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 240 de 528



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1280166 Nr: 1896-45.2018.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOMAR MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:OAB/MT 15.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1280166– Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pedido de desistência da ação formulado à fl. 86, 

consignando que o silêncio será interpretado como anuência tácita em 

relação a tal pleito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 716004 Nr: 9867-28.2011.811.0041

 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: CACILDA SOUZA DE AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 .Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça Federal, 

competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de qualquer 

natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no art. 64, 

§3º do CPC.Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue 

o depósito dos valores dos honorários. Aportando aos autos o 

comprovante, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do 

expert nomeado na espécie.Após, proceda-se as anotações necessárias, 

remetendo-se os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 754493 Nr: 6475-46.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, ROGÉRIO LUIZ 

GALLO (PROC. ESTADO) - OAB:6.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Autos n.º 754493 – Reintegração/Manutenção de Posse

Vistos, etc.

Intime-se a parte ré, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre 

o petitório retro e documentos que o acompanham.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1016042 Nr: 30160-77.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONZAGA VENTURA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUTIELEN MEDIANEIRA 

FELTRIN PANIZ - OAB:PROC. FEDERAL

 . Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça 

Federal, competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de 

qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no 

art. 64, §3º do CPC.Intimem-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o depósito dos honorários periciais. Aportando aos autos o 

comprovante, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do 

expert nomeado na espécie.Após, proceda-se as anotações necessárias, 

remetendo-se os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 808710 Nr: 15185-21.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON GONÇALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:15920/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito - Procurador 

Federal - OAB:PF/MT - 1873226

 Autos n.º 808710 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face 

da sentença prolatada às fls. 133/134v, aduzindo, em síntese, a 

ocorrência de contradição no julgado referenciado.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Dispõe o art. 1.023 do CPC que:

“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.”

Compulsando atentamente os autos observo que a nota de expediente 

intimando as partes da sentença objurgada foi disponibilizada no DJE n. 

10299 na data de 20.07.2018 (sexta-feira), sendo publicada no primeiro 

dia útil seguinte (23.07.2018, segunda-feira), iniciando-se o prazo para 

oposição de embargos de declaração em 24.07.2018 (terça-feira).

Observando-se as regras de contagem de prazo, insertas no art. 224 do 

CPC e o quinquídio legal, previsto no art. 1.023 do mesmo codex, o prazo 

para oposição dos embargos de declaração findou-se no dia 30.07.2018 

(segunda-feira).

Contudo, a peça de insurgência foi protocolizada em 01.08.2018 

(quarta-feira) – fl. 135.

Flagrante, pois, a inadmissibilidade e intempestividade dos embargos 

declaratórios.

 Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE 

CINCO DIAS — ARTIGO 1.023 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — 

INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. São intempestivos os 

embargos de declaração opostos depois de ultrapassado o prazo previsto 

no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Embargos não conhecidos.” 

(ED 21987/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 

15/08/2018). (destacamos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Impossibilidade de se realizar 
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protocolo dos embargos de declaração direcionados a este Tribunal junto 

ao juízo de primeiro grau. Intempestivos os embargos de declaração 

protocolados fora do quinquídio legal. Inteligência do art. 1.023 do NCPC. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.” (Embargos de 

Declaração Nº 70078672672, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/08/2018). 

(ressaltamos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. Embargos de declaração interpostos após o decurso do 

prazo previsto no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil. 

Reconhecida a intempestividade do recurso. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.” (Embargos de Declaração Nº 

70078932373, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em 30/08/2018). (negritamos)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.

No mais, prossiga-se no cumprimento da sentença prolatada na espécie.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 377435 Nr: 13482-94.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA CEZAR ROSA, FRANCISCA HENRIQUE 

BORGES, FRANCISCA LAURA DE CAMPOS COELHO, FRANCISCA LOPES 

DOS SANTOS, FRANCISCA LUZIA ALVES, FRANCISCA PINTO DE 

FIGUEIREDO, FRANCISCO XAVIER DE FIGUEIREDO, FRANCISCA CEZAR 

ROSA, FRANCISCA RODRIGUES N COSTA, FRANCISCO ANTUNES DA 

SILVA, GENEROSA ALVES DE LIMA, GENEZIA GOMES FERREIRA, GENI 

CURVO DE MORAIS CURADO, GENI MARIA FELFILI, SINTEP - SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, GENIVA BEZERRA

 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: DORGIVAL VERAS DE 

CARVALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:PROCUR.EST.

 Autos n.º 377435 – Cumprimento de sentença

 Vistos, etc.

Intime-se a parte adversa para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a exceção de pré-executividade.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 382862 Nr: 18220-28.2009.811.0041

 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: EDVARDES MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO LUIS OLIVEIRA RAMOS 

- OAB:PROCURADOR

 Autos n.º 382862 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração aviados pela parte autora em face 

da decisão prolatada às fls. 190/191, aduzindo, em síntese, haver erro 

material no referido comando judicial.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Aduz a parte autora haver erro material na decisão de fls. 190/19, no 

tocante ao nome da parte autora.

Após detida análise dos autos observo que o nome da parte autora 

constante o decisum de fls. 190/191 não se encontra equivocado, no 

entanto, na publicação no DJE da decisão referenciada constou nome 

diverso da parte autora.

 Assim, sem maiores delongas, CONHEÇO dos presentes embargos de 

declaração e, em razão da ausência do erro material alegado, NEGO-LHES 

PROVIMENTO.

Contudo, com fito de evitar futuras alegações de nulidades processuais, 

determino a republicação do comando judicial combatido e, 

consequentemente, a reabertura de eventual prazo as partes.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 992634 Nr: 19695-09.2015.811.0041

 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: SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. 

FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PEREIRA BUENO - 

OAB:12.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos 

CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, para que a autoridade coatora 

proceda a análise do recurso do processo administrativo fiscal nº 

5010323/2012, que discute o crédito tributário lançado no Aviso de 

Cobrança Fazendário nº 668912/53/59/2011, no montante de R$ 

151.313,74 (cento e cinquenta e um mil trezentos e treze reais e setenta e 

quatro centavos), de forma que mantenho a suspensão da exigibilidade do 

referido crédito, com arrimo no art. 151, inciso III, do CTN, até o 

encerramento do recurso voluntário administrativo, nos termos da 

fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I do 

CPC, confirmando a liminar outrora deferida.As partes são isentas do 

pagamento das custas e honorários advocatícios, nos termos da lei.Diante 

da concessão da segurança, remetam os autos a instância superior para 

o reexame necessário, nos termos do artigo 14, § 1º da Lei 12.016/2009.P. 

I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 730800 Nr: 26884-77.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAVO BENEFICIAMENTO DE TRIPAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE CONTROLE DE CREDITO, DA 

ANTECIPAÇÃO E DAS DEDUÇÕES DA SEFAZ/MT, GERENTE DE CONTA 

CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MT, GERENTE DA 

GERÊNCIA DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353, MARCOS TOMÁS CASTANHA - OAB:4.575 - MT, 

ROBSON AVILA SCARINCI - OAB:6.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 730800 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte impetrante opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 170/171, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial (fls. 174/177).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 
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pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1012886 Nr: 28775-94.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AIRTON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - 

DETRAN-MT, Presidente do Detran - MT (Roger Elizandro Jarbas)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: presidente do detran - OAB:

 Por essas considerações, JULGO EXTINTO o presente processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856916 Nr: 59165-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FLORIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONI CARLOS SANCHES - 

OAB:17702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 Autos n.º 856916 – Cautelar inominada

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 86, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1039755 Nr: 41481-12.2015.811.0041

 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: MARCELO COELHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO LEMOS MELO 

DE MENEZES - OAB:9792 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA para 

determinar que a autoridade coatora proceda a nomeação e convocação 

para a tomada de posse do impetrante para o cargo de Enfermeiro e 

JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a 

liminar anteriormente deferida na espécie, no que se refere à 

nomeação.Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 13 de setembro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1202828 Nr: 5542-97.2017.811.0041

 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: VALDIR ROVARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE MATO GROSSO, LUIS ARNALDO FARIA DE 

MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 

485, inciso III e §1º do CPC, fazendo-o por sentença nos termos do artigo 

354 do citado diploma legal.Sem custas e honorár ios 

advocatícios.Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo.P.I.C. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 811840 Nr: 18327-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATTILIO TONIN, ZENIRA ANA TONIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Herculano Coelho 

de Souza Furlan - OAB:3494-B/MT, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS 

- OAB:3889/MT, ERIKA RODRIGUES ROMANI - OAB:5822 OAB/MT, 

JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT, LIDIANE SILVA PEREIRA - 

OAB:15867, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT, MARY INÊS 

DE ALMEIDA MARQUES - OAB:7.163, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989

 Autos n.º 811840 – Desapropriação

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 153, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851683 Nr: 54610-55.2013.811.0041
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 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, ANSILA SCHEIDEGER 

MOMONUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUN MOMONUKI, ANSILA 

SCHEIDEGER MOMONUKI, ANSILA SCHEIDEGER MOMONUKI, J. M., P. M.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ARAUJO DA 

COSTA - OAB:15134

 Autos n.º 851683 – Desapropriação

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 85, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1071209 Nr: 55909-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1071209 – Impugnação ao valor da causa

 Vistos, etc.

Intime-se a parte impugnada para, querendo, manifeste-se sobre a 

presente impugnação, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 784795 Nr: 38616-21.2012.811.0041

 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: JAIR SANDRO FERREIRA DA SILVA, CLEBER EDUARDO 

MORETTI, JOAQUIM OTAVIO DA SILVA, MARCIA FERREIRA DE MORAES, 

CLARIZE AUXILIADORA MIRANDA PRADO, SABINO JOSE DE ARAUJO, 

ADRIANO BENTO DE OLIVEIRA, ATABRAN GRANJA DA COSTA, ANTONIL 

IZABEL DE BARROS, FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

KAWAKAMI - OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - 

OAB:6479, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR 

DO ESTADO) - OAB:6.479/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o pedido de desistência da ação formulado à fl. 298, 

consignando que o silêncio será interpretado como anuência tácita em 

relação a tal pleito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 880735 Nr: 17247-97.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DAS NEVES MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENARESSA APARECIDA DE 

ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 7031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL (PROC. DO ESTADO) - OAB:

 Autos n.º 880735 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 70, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 765531 Nr: 18236-74.2012.811.0041

 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: AGNALDO AMARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ATENA RH SOLUÇÕES EM RECURSOS 

HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO 

(PROC. MUNICIPAL) - OAB:8.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIANA NOGUEIRA GALVÃO 

- OAB:7800, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Autos n.º 765531 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, devendo requerer o que entender 

de direito.

Intimem-se.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 935047 Nr: 52068-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE OLIVEIRA ASVOLINSQUE, LEONINA 

MARQUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, 

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GERÊNCIA DE 

MEDICAMENTOS EXCEPCIONAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY ALLERSDORFER - 

OAB:17655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:329170, NÃO CONSTITUÍDO - OAB:
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 Autos n.º 935047– Procedimento ordinário.

 Vistos etc.

Intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos 

03 (três) orçamentos atualizados para a aquisição do fármaco, em 

montante suficiente para 12 (doze) meses de tratamento, bem como, 

relatório médico atualizado demonstrando a necessidade de uso do 

medicamento e a sua posologia, já que o último relatório médico acostado 

ao feito é datado de 09/10/2017 (fl. 130/132).

Vindo aos autos os documentos referenciados, intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, requerer o que 

entender de direito.

Intime-se

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 843301 Nr: 47229-93.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ilha Vieira Peixoto 

1642445-1 - OAB:PROCURADOS FED.

 . Ante ao exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Justiça 

Federal, competente para julgar as ações decorrentes de acidentes de 

qualquer natureza ou benefícios puramente previdenciários, com fulcro no 

art. 64, §3º do CPC.Intimem-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o depósito dos honorários periciais. Aportando aos autos o 

comprovante, desde já, autorizo o levantamento do montante em favor do 

expert nomeado na espécie.Após, proceda-se as anotações necessárias, 

remetendo-se os autos àquele Juízo. Intime-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 859580 Nr: 1409-17.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA DA SILVA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Ante ao exposto, DEFIRO o bloqueio judicial, via Bacenjud, no valor total 

de R$ 9.960,75 (nove mil novecentos e sessenta reais e setenta e cinco 

centavos) da conta única do Estado de Mato Grosso, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça deste Estado, para que proceda ao rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos.Em seguida, intime-se a 

fornecedora UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

CNPJ n. 03.533.726/0001-88, para que forneça o medicamento, sob a 

garantia dos valores aqui bloqueados.Apresentada as prestações de 

contas, voltem-me os autos conclusos para a expedição de alvará em 

favor da fornecedora. E na mesma oportunidade, intime-se o requerido 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.No mais, prossiga-se no 

cumprimento do comando judicial de fl. 184.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 841077 Nr: 45391-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONE DO NASCIMENTO LADISLAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 841077 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Sobre a informação retro, intimem-se as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entenderem de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 870016 Nr: 9563-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINA DOS RAMOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, PROCURADORIA FEDERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON RICALDES DA SILVA - 

OAB:8375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO CURVO 

GARCIA - PROC FEDERAL - OAB:6828/MT

 Autos n.º 870016 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setemnbro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 433461 Nr: 12889-31.2010.811.0041

 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: ROSIVAL DA SILVA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA 

JUNIOR- PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Autos n.º 433461 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, querendo, manifeste-se sobre o petitório 

retro e documentos que o acompanham, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1032718 Nr: 37937-16.2015.811.0041
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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: GLOBALTASK TECNOLOGIA E GESTÃO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULYANA LANNES - OAB:

 Autos n.º 1032718 – Procedimento ordinário

Vistos, etc.

Intimem-se as partes da decisão proferida em Superior Instância (fls. 

1.272/1.278).

No mais, aguarde-se o deslinde do incidente apenso.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 990012 Nr: 18506-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ARCENIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS ARCENIO DE OLIVEIRA MAYA, 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILSON RONDON BARBOSA 

- OAB:6.764/MT

 Autos n.º 990012 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Colha-se o parecer ministerial, vindo-me, em seguida, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856808 Nr: 59064-78.2013.811.0041

 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: TRANSDATA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose luiz finocchio junior - 

OAB:208779, LEONARDO AUGUSTO LINHARES - OAB:287.547, 

OCTÁVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - OAB:196524/SP, veridiana 

moreira police - OAB:155838

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 856808 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Sobre o petitório retro, manifeste-se a parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 802871 Nr: 9334-98.2013.811.0041

 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: IVETE ANTONIA DEL BEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16.745 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Ante ao exposto, com base nas alegações acima tecidas, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para condenar o 

requerido ao ressarcimento do montante de R$ 1.393,00 (um mil trezentos 

e noventa e três reais), devidamente comprovados, acrescidos de juros e 

correção monetária a partir do desembolso, e, via de consequência, 

EXTIGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, 

do CPC.Deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/2001.Condeno o requerido 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo e R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos termos do artigo 85, do CPC. Após, não havendo recurso 

voluntário, deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, § 3º do Código de Processo Civil. 

P.I.C. Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 393684 Nr: 29237-61.2009.811.0041

 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: LEDIANE BENEDITA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, IZA MARCIA 

COSTA - OAB:10.834, Neula de Fátima Miranda - OAB:6.553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135

 Autos nº 393684 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 197/199, aduzindo, em síntese, haver omissão e 

contradição no citado comando judicial (fls. 220/221v).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, intime-se a parte recorrida para as suas contrarrazões, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, consignando as nossas homenagens (art. 

1.010, §3º, do CPC).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 738740 Nr: 35331-54.2011.811.0041

 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: OZENILTON ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, LÍVIA LÉIA DA SILVA - OAB:12.164
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 738740 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 A parte requerente opôs embargos de declaração em face da sentença 

prolatada às fls. 100/102, aduzindo, em síntese, haver contradição no 

citado comando judicial (fls. 103/104).

É o sucinto relato.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que inexiste omissão, obscuridade ou 

contradição no tocante a análise explicitada no comando judicial 

invectivado, posto que foram devidamente sopesados neste os aspectos 

pertinentes da controvérsia relativos à estirpe de provimento exarado, 

consoante os elementos de convicção insertos na liça.

Quanto à pretendida alteração da sentença embargada se revela 

despicienda, pois se trata de modificação possível apenas por via do 

recurso adequado.

Isto posto, ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos 

presentes embargos, rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado.

No mais, cumpra-se o comando judicial combatido.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 360309 Nr: 30416-64.2008.811.0041

 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: JOAO DA SILVA MAGALHAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MARIA COSTA BOTELHO 

- OAB:22999/DF, CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - 

OAB:14354/MT, DANIELA SAMPAIO STEINLE - OAB:12266-B/MT, 

LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI E SOUZA - OAB:8.400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Cordeiro Uchoa 

Florencio - OAB:Proc. Federal

 Autos n.º 360309 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Cuida-se ação previdenciária movida por JOÃO DA SILVA MAGALHÃES 

em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

À fl. 150 a parte autora renúncia ao direito que se funda a ação.

É o relato do necessário. DECIDO:

Dispõe o art. 487, III, “a”, do CPC, que:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”

Em relação à renúncia, os autores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery esclarecem:

 “V: 14. Renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Ato privativo do 

autor, implica a disponibilidade do direito deduzido em juízo, 

impossibilitando o autor de repropor ação pleiteando o direito a que 

renunciou. Somente pode ser objeto de renúncia o direito disponível.” (in, 

Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9. ed. rev. 

atual. ampl. - São Paulo : Revista dos Tribunais, 2006. p. 448)

 Assim, a renúncia à pretensão formulada na ação, deve ser julgada com 

resolução de mérito.

 Portanto, tratando-se de direito disponível, a renúncia ao direito sobre o 

qual se funda ação constitui faculdade, cujo exercido independente de 

concordância do outro litigante.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada na ação, 

manifestada pela parte demandante e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “a”, 

do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P.I.C

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 448587 Nr: 22025-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO DA CORRÊNCIA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARIA COSTA 

GONÇALVES - OAB:19.719/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 448587 – Mandado de segurança

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 872260 Nr: 11232-15.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON BORGES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBINEY INÁCIO FERREIRA 

PINNO - OAB:16.498-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 872260 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 153, intime-se, pessoalmente, a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, 

sob pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC).

Decorrido o prazo assinalado, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 349090 Nr: 19346-50.2008.811.0041

 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: IZABEL VEIGA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEISSON ROGER DE PAULA 

COÊLHO - OAB:11757, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA 

JUNIOR- PROCURADOR FEDERAL - OAB:
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 Autos n.º 349090 – Procedimento ordinário

 Vistos, etc.

Sobre o petitório retro e documentos que o acompanham, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 785836 Nr: 39711-86.2012.811.0041

 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: MIRIAN BEATRIZ VILÁ FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GADOMSKI CHAVES - 

OAB:11745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de mérito, com 

fulcro no art. 487, inciso I do CPC.Condeno a requerente ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo 

Civil.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 901448 Nr: 30917-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCINETE DAS GRAÇAS FIGUEIREDO, JOÃO IVO PUHL, 

JOSE MARCELO PONTES, JOSÉ FERREIRA DA COSTA, JOAQUIM 

FRANCISCO DA COSTA NETO, JESUS DA SILVA PAIXÃO, JUDITE 

GONÇALVES DE ALBUQUERQUE, JOCIANE DE MACEDO COSTA, JOÃO 

DE DEUS DOS SANTOS, JOSIMAR DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido elencado na presente ação, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência 

da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pelos 

autores no período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à atualização do valor, aplica-se “(a) 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” - Tema 905 

do STJ.Sem custas.Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da 

condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC. Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 799189 Nr: 5608-19.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO DA ROSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos da inicial, com resolução de mérito, com fulcro 

no art. 487, inciso I do CPC.Condeno a requerente ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de 

Processo Civil. Todavia, pelo fato da autora ser beneficiária da assistência 

judiciária, suspendo o pagamento enquanto perdurar a hipossuficiência 

declarada, com fulcro no art. 98, §3º do mesmo CodexPreclusa a via 

recursal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.P. I. 

C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 872494 Nr: 11403-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR FÉLIX DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO - OAB:5494, PROCURADORIA GERAL - OAB:

 Em face do exposto e considerando o que mais consta nos autos JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução de 

mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC apenas para determinar o 

pagamento do FGTS do período retromencionado.Para fins de atualização 

dos valores aplica-se: “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; agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao 

mês; correção monetária: IPCA-E; a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E” (TEMA 905 do STJ - REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018).Isento de custas, nos termos da Lei nº 7.603/2001.Condeno o 

requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que deverão ser 

fixados quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do 

CPC.As decisões ilíquidas contrárias aos interesses da Fazenda Pública 

estão sujeitas ao reexame necessário, por força do art. 496, I do Código 

de Processo Civil. Assim, havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com 

nossas homenagens.Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.P. I. C.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029247-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERÊNCIA DE CONTROLE DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO 

(RENACH) DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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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: Deste 

modo, INDEFIRO A LIMINAR almejada. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029257-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO PAULO 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: "...Para tanto, determino que o Requerente traga aos autos o 

comprovante da última Declaração de Imposto de Renda, conjuntamente a 

declaração de bens. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1029635-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR FRANCISCO SILVA (EXEQUENTE)

TARCILA GRACIANI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "...Para tanto, determino que o Requerente traga aos autos o 

comprovante da última Declaração de Imposto de Renda, conjuntamente a 

declaração de bens. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030102-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. DE ARAUJO JUNIOR MADEIRAS - EPP (IMPETRANTE)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - 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: "...Para tanto, determino que o Requerente traga aos autos o 

comprovante da última Declaração de Imposto de Renda, conjuntamente a 

declaração de bens. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029901-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WISNO CHELMO RIBEIRO DE LIMA (AUTOR(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (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: Por todo o exposto, declino a competência a favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, onde deverá ser digitalizado, 

conforme o art. 2º, da Resolução nº 004/2014/TP. 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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1029843-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FONTES ESTILLAC GOMEZ (ADVOGADO(A))

LEONIDAS DUCTRA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:"...Por todo o exposto, declino da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos 

deverão ser remetidos. Cumpra-se com urgência.!" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029852-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

ROGERIO DA SILVA SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Impetrante 

obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas NUD 2068, 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1029927-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARCELO DOS ANJOS SOARES (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 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: "Para tanto, determino que o Requerente traga aos autos o 

comprovante da última Declaração de Imposto de Renda, conjuntamente a 

declaração de bens. Cumpra-se." OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000955-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UMBERTO ANTONIO SOUZA BARROS (IMPETRANTE)

MONIQUE FACCIN VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Secretario Adjunto de Saúde do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(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, para 

determinar ao Impetrado que assegure à Impetrante o procedimento 

cirúrgico de Revascularização por Ponte/Tromboendarterectomia 

Femuro-Poplitea Distal, bem como todos os procedimentos necessários 

para a sua recuperação, conforme prescrição médica anexa. 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: 1021432-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (ADVOGADO(A))

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Prestei informações em separado, por meio do Ofício n. 

39/2018/GAB-2VEFP. 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: 1014191-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

SILBENE MARIA DE ARRUDA FRANCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO 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: 1019557-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (ADVOGADO(A))

MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023509-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO (ADVOGADO(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: 1012351-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIL AVELINA DA SILVA ROSA (AUTOR(A))

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012114-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (AUTOR(A))

LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007382-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

ELOISA ROSA DA SILVA CURADO (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021993-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BORGES PEREIRA (REQUERENTE)

PAULO CESAR GOMES DO CARMO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (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 
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Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826313 Nr: 32252-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOADE - ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTEs, 

OF. ADM. E ESPECIAL. ATIVOS e INATIVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instancia superior , na forma do art. 

162 §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436067 Nr: 14633-61.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE GUIMARÃES PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:3799

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1208501 Nr: 7940-17.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, AGER AGENCIA 

ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ALMEIDA DE 

SOUZA - OAB:6.387/MT, MATEUS ARAUJO MOLINA - OAB:16933

 Vistos, etc.

Confirmado o depósito dos honorários periciais, expeça-se ofício ao 

Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda ao 

rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos.

Nos termos do artigo 465, §4º, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários em 

favor do perito no início dos trabalhos, anotando que o valor 

remanescente será pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestado todos os esclarecimentos.

Intime-se o perito para designar a data de início dos trabalhos, apontando 

que o laudo deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias.

Uma vez designada, intimem-se as partes da referida data.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se os patronos, o perito e os assistentes técnicos, se indicados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 735813 Nr: 32201-56.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO PIGATTO MONTEIRO - 

OAB:PR - 37.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606

 Vistos, etc.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame 

necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 36063 Nr: 1023-95.1988.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGÓRIO BOSSI NETO, JOÃO BOSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLERSON VERANO DE AQUINO 

SOUSA - OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Vistos, etc.

Em análise a manifestação de fl. 31, verifica-se que o Exequente indica a 

existência de Certidão de Dívida Ativa em nome dos Executados, todavia, 

não obstante a sua indicação, nada foi juntado a respeito, desta forma, 

determino que o Exequente junte aos autos a Certidão de Divida Ativa à 

qual se refere.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 921802 Nr: 44456-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MITSUE SUMIDA SILVA, LEONIZIA FRANCISCA DA 

SILVA, VEIGMAR FABIANE FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Uma vez atendida às solicitações feitas pela Contadoria Judicial às fls.370, 

determino o retorno dos autos a aquele setor para confecção dos 

cálculos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 779559 Nr: 33033-55.2012.811.0041

 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: WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA LAULETTA 

FRASCINO - OAB:113.570/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS - OAB:Proc. Do Estado

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aforados por ESTADO DE MATO 

GROSSO em face da sentença de fls. 239/243 (CPC, art. 1.023, caput).

A Embargante aponta erro material e omissão na decisão em referência.

 Os Embargados não impugnaram os embargos.

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).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o 

argumento de que à sentença embargada possui omissão por não ter 

analisado o pedido de desistência protocolado antes da prolação da 

sentença, bem como a existência de erro material na data da sentença.

 Assiste-lhe razão em parte.

Vejamos que, na decisão prolatada, por equívoco, foi datada como 

“Cuiabá, 07 e agosto julho de 2017” quando deveria ser “Cuiabá, 07 de 

agosto de 2017”, demonstrando que ocorreu de fato o erro material 
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alegado.

 No que diz respeito à omissão alegada, não obstante haver peido de 

desistência, ao tempo de sua juntada os autos já haviam sido 

sentenciados, de modo que restou prejudicada sua análise.

 Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO 

PARCIALMENTE os embargos de declaração aforados pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO para, doravante, DECLARAR a existência de erro material 

na sentença guerreada de fls. 239/243, chamando o feito à ordem e 

retificando sua data para onde se lê “Cuiabá, 07 e agosto julho de 2017” 

deverá ser lido como “Cuiabá, 07 de agosto de 2017”.

No mais, mantenho a sentença tal como lançada.

Decorrido o prazo recursal sem a interposição de recurso, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 945232 Nr: 57528-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTEFANIA MIRANDA FARIA AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B

 Vistos, etc.

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. 125/129. levando em consideração a 

retificação parcial da sentença em acórdão de fls. 181/188. Havendo 

impossibilidade de realização dos referidos cálculos, certifique-se e 

devolvam-me os autos com as respectivas justificativas.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 401760 Nr: 34009-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA GASPAR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARITANA INDÍGENA DO BRASIL 

DE ALMEIDA - OAB:12.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B / MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração com Efeito Modificativo em face da 

sentença prolatada às fls. 86/88.

 Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre os embargos opostos (CPC, art. 1.023, §2.).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 405064 Nr: 36900-61.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO RAINHO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO 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.: 245675 Nr: 13613-74.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA HELENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA 

PUBLICA ESTADUAL), TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR, 

GLOBAL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381, ANA PAULA CASTRO SANDY - OAB:6572, LAÍS 

CAROLINE OLIVEIRA PINTO - OAB:23370/O, THAYELLE CRISTINE 

AMORIM VENDRAMINI - OAB:17.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYDIO HONORIO SANTOS - 

OAB:2.188/MT, FELIPE LUCKMANN FABRO - OAB:25.323 - DF, JOÃO 

VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, 

PAULA DE ABREU MACHADO DERZI - OAB:62.016

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1092238 Nr: 7161-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDA MATTIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO 

- OAB:2062/OAB/RO

 Vistos, etc.

O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, interpôs 

os presentes Embargos ao Cumprimento de Sentença que lhe move 

LEONILDA MATTIONI, qualificados nos autos, alegando, em síntese, o 

excesso da execução.

Assim, não concordando com os cálculos apresentados pela Parte 

Exequente, pugna pela procedência dos embargos.

Documentos acostados à fl. 08.

Não foi apresentada Impugnação aos Embargos, conforme se extrai da 

certidão de fl. 20.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Não havendo necessidade de dilação probatória no caso presente, passo 

ao julgamento conforme o estado do processo, eis que presente “in casu”, 

os requisitos do inc. I do art. 355 do Novo Código de Processo Civil.

 Trata-se de Execução de Título judicial, consubstanciado em honorários 

sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado do processo 

em apenso em que o Embargante foi condenado.

O cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega o 

Embargante que na planilha apresentada pelo Embargado houve excesso 

de execução.

 Como se sabe, a impugnação à execução pode versar sobre as 

hipóteses exemplificativas do artigo 535, do Novo Código de Processo 

Civil, “in verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 
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execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

(...)”.

Como relatado, a controvérsia da demanda reside em relação ao “quantum 

debeatur”, tanto que por determinação deste Juízo, a Contadoria Judicial 

apresentou os cálculos de fl. 12.

Analisando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, verifico que 

foram elaborados de acordo com os parâmetros oficiais indicados.

 Desse modo, tendo o mencionado cálculo atendido às diretrizes deste 

Juízo, acolho-os como corretos para torná-los líquidos, certos e exigíveis.

EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO os 

embargos opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

LEONILDA MATTIONI, reconhecendo o excesso de execução e acolhendo 

os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial à fl. 12.

Condeno a Embargada ao pagamento de honorários, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

conforme art. 98, § 3º, do CPC/15.

Certifique-se desta decisão nos autos em apenso, transladando, inclusive, 

cópias do cálculo da Contadoria Judicial.

Por fim, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as devidas baixas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 782557 Nr: 36205-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA GOMES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT, ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - 

OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 782557 – Execução

Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 401760 Nr: 34009-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA REGINA GASPAR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARITANA INDÍGENA DO BRASIL 

DE ALMEIDA - OAB:12.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ISABEL 

MASCARENHAS DIAS - PROC DO MUNICIPIO - OAB:11.981 - B / MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração aforados por MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

em face da sentença de fls. 240/241 (CPC, art. 1.023, caput).

A Embargante aponta omissão na decisão em referência.

 Os Embargados não impugnaram os embargos.

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).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o 

argumento de que à sentença embargada condenou o Embargante ao 

pagamento de honorários advocatícios em cima do valor da causa, 

entretanto, o valor da causa se mostrou superior ao valor do proveito 

econômico, o que deve ser observado o valor menor para incidir a 

condenação honorária.

 Assiste-lhe razão.

Vejamos que, a decisão prolatada condenou o Executado em 10% sobre o 

valor da causa a títulos de honorários sucumbenciais, todavia, não se 

observou a sequência indicada no §2° do art. 85 do CPC, qual seja:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao 

advogado do vencedor.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 

vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico 

obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 

causa, atendidos:”. (grifei)

Desta forma, restou demonstrado a omissão alegada, devendo os 

embargos ser acolhidos, para a incidência de verba honorária ser 

calculada sobre o valor da condenação.

 Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO os 

embargos de declaração aforados pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ para, 

doravante, DECLARAR a existência de omissão na sentença guerreada de 

fls. 240/241, chamando o feito à ordem e retificando a condenação de 

honorários sucumbenciais para fazer constar da seguinte forma:

“Condeno o Executado ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 

85, §§ 1°, 2° e 3°, II do CPC”.

No mais, mantenho os demais termos da decisão tal como foi lançada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 850063 Nr: 53144-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAISA ROSA TAQUES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, KÉZIA G. DA SILVA SARAGIOTTO - OAB:8.370/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Vistos, etc.

Intime-se o Requerido para manifestar acerca do pedido de suspensão 

formulado às fls. 162/168.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 914957 Nr: 40121-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL MENDES PILONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 949342 Nr: 59941-81.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDESIO PINTO DOS REIS, ELIZABETH HAHN, RODNEY 

PAES DE CARVALHO, ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS 
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ARRUDA, IRONI IZABEL FERREIRA, ROSEMEIRE CATARINA DIAS, IRENE 

TEIXEIRA MACHADO MARINHO, CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA 

WARMLING, RAINILDE PERIM COSTA, ESPOLIO DE ELSON MARINHO DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Manuseando os autos, verifico que a sentença proferida às fls. 249/251 

não condiz com o referido processo, se tratando de matéria diversa da 

dos autos, razão pela qual chamo o feito à ordem e torno sem efeito a 

sentença de fls. 249/251, nos termos do art. 494, I do CPC.

Considerando que o recurso de apelação apresentado às fls. 255/276 

rebate pontos da sentença equivocadamente proferida, determino o seu 

desentranhado da presente demanda.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 830482 Nr: 36193-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Vistos, etc.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pessoa jurídica de direito público, interpôs 

impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT, 

qualificado nos autos, alegando, em síntese, a inviabilidade da execução 

pela necessidade de liquidação prévia por arbitramento.

Pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar inexigível pela 

necessidade de liquidação prévia por arbitramento, bem como pugna pela 

limitação do litisconsórcio.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de Execução de Título judicial, consubstanciado em sentença 

transitada em julgado destes autos em que o Executado fora condenado 

ao pagamento de valores ao Exequente.

O Município de Cuiabá apresentou a presente impugnação ao cumprimento 

de sentença requerendo que seja reconhecida a nulidade absoluta da 

execução, uma vez que esta não tenha sido devidamente liquidada.

A alegação de inexigibilidade do título executivo arguida pelo Executado 

não merece prosperar, tendo em vista que, a sentença transitou em 

julgado, transformando-se em título executivo judicial (art. 515, I do CPC), 

que está sendo, agora, executado.

 Toda a matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, tendo 

força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, o que 

torna a sentença imutável e indiscutível. (artigos 502 e 503 do CPC)

O E. Tribunal de Justiça, acerca do assunto, decidiu:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA 

COM TRÂNSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA 

MATERIAL – APLICAÇÃO DA MULTA – ART. 475-J, CPC – RÉU REVEL – 

DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO. O 

cumprimento da disposição constante de provimento judicial imutável 

torna-se imperioso, pois, a coisa julgada produz, dentre outros, o efeito da 

impossibilidade de rediscussão da lide. Inteligência dos arts. 467 e 468, 

ambos do CPC. O réu sendo revel, é dispensável nova intimação para a 

aplicação da multa do art. 475-J, do CPC. Precedente do STJ”. (AI 

126633/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016) 

(grifei)

Com isto, a desconstituição do título executivo poderia ser alegada pelo 

Executado apenas em caso de causa impeditiva, modificativa ou extintiva 

da obrigação, como o pagamento, a novação, a compensação a transação 

ou a prescrição, se tais fatos acontecerem após proferida a sentença.

Ocorre que, no caso em exame, o Executado aduz que o título executivo é 

inexigível, sob alegação de que este não é exigível e líquido, pois a 

sentença determina que os valores devidos serão apurados em liquidação 

de sentença.

Acerca do objeto, o Código de Processo Civil dispõe no artigo 509:

“Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, 

proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado 

pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; (...)

§ 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, 

o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. (...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a 

sentença que a julgou”.

Da leitura do dispositivo supracitado, se verifica que na execução, quando 

a liquidação da sentença depender somente de cálculos aritméticos, o 

próprio Exequente deve elaborá-los e apresentá-los em juízo.

Desta forma, considerando que a liquidação da sentença proferida nos 

autos depende apenas de cálculo aritmético, o Exequente cumpriu com o 

estabelecido na lei processual civil.

Não é plausível a arguição de inexigibilidade do título por ausência de 

liquidação, tendo em vista que esta se deu mediante a apresentação de 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito pelo Exequente, 

conforme determina o art. 534 do CPC.

Ademais, em que pese a sentença ter indicado que os “valores serão 

apurados em liquidação de sentença”, a Súmula n. 344 do Superior 

Tribunal de Justiça determina que “a liquidação por forma diversa da 

estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”.

No que se refere ao pedido de limitação do litisconsórcio facultativo, vejo 

não haver tal necessidade, uma vez que os Exequentes se encontram 

devidamente representados pelo Sindicato inicialmente mencionado, não 

trazendo qualquer prejuízo de defesa ao Executado.

Portanto, diante de todos os argumentos aqui colocados, a rejeição deste 

pedido é a medida que se impõe.

Ex positis e por tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como corretos 

os cálculos de fls. 162/210.

Assim, à vista da legislação pertinente e, não havendo discussão sobre o 

valor sendo executado, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados às fls. 

162/210, na qual constam os valores a serem recebidos pelos Exequentes 

e o patrono da causa.

Considerando o grande decurso de tempo desde a última atualização do 

cálculo, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a 

atualização a partir da data de 01/10/2017, usando o último valor 

atualizado, qual seja o valor encontrado às fls. 162/210, observando o 

seguinte:

“Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.

A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso”.

Vindo a planilha aos autos, intimem-se as Partes para manifestarem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e expeça-se o ofício 

requisitório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, de forma 

individualizada em favor dos Exequentes e do patrono da causa, 

observando-se o disposto no art. 535, §3º do NCPC, bem como na 

Constituição Federal, conforme os valores a serem atualizados pelo 

Contador Judicial.

 Em seguida, ao arquivo até a quitação.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018.

MARCIO A. GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

 Especializada da Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes
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 Cod. Proc.: 915737 Nr: 40639-66.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MOURA APOITIA, IVAN 

BATISTA MORENO, MILTON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, SÉRGIO 

RICARDO PROENÇA, WILLER SONDREI OLIVEIRA MARQUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAINAH ELITA DE ARRUDA 

LASMAR WIEDTHEUPER - OAB:OAB/MT 14.476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS SCHWINDEN 

DALLAMICO - PROC DO ESTADO - OAB:16309-B

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO 

formulado por CARLOS EDUARDO DE MOURA APOITIA, IVAN BATISTA 

MORENO, MILTON PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO 

PROENÇA, e WILLER SONDREI OLIVEIRA MARQUES SILVA, para 

determinar ao ESTADO DE MATO GROSSO à nomeação e posse dos 

Requerentes no cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – 

Perfil Analista de Sistemas. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o 

Requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do 

Código de Processo Civil.Sentença desfavorável à Fazenda Pública, 

assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário nos termos do inciso I do artigo 496 e artigo 509 do CPC e 

Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C.Cuiabá, 12 de setembro 

de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da 

Fazenda Pública

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1046435 Nr: 44575-65.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENCIA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - PROCON/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:PROCURADOR

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Comum proposta por BANCO SAFRA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a anulação da multa aplicada em decorrência do Processo 

Administrativo n. 0210-007.979-0.

Para tanto, a Requerente sustenta que o Requerido proferiu decisão no 

processo administrativo n. 0210-007.979-0, referente à reclamação 

formulada pelo Sr. Massahaki Matsubara, acerca da cobrança da Taxa de 

Abertura de Crédito – TAC em um contrato formalizado com a instituição 

financeira.

Assevera que, ao final, o PROCON-MT julgou improcedente sua defesa 

administrativa, mantendo o auto de infração que aplicou a multa de R$ 

12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Diante disto, afirma que tal decisão não merece prosperar, uma vez que a 

cobrança da TAC é permitida, conforme a jurisprudência do STJ.

 Com a inicial vieram acostados os documentos de fls. 17/67.

A tutela provisória foi deferida às fls.73/75.

Irresignado, o Requerido interpôs agravo de instrumento (fls.106/114), 

onde não obteve êxito (fls.117/118).

Impugnação à contestação às fls.120/125.

O representante do Ministério Público opinou pelo prosseguimento 

processual independentemente da sua manifestação. (fls.132/133)

 É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pelo que se depreende dos autos, verifico que a causa já comporta o 

julgamento imediato, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não 

havendo a necessidade de dilação probatória, de modo passo a fazer.

 “Quanto à necessidade da produção de provas, o juiz tem o poder-dever 

de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência 

para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é 

suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre 

convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer 

provas que entender pertinentes ao julgamento da lide. (...). (STJ, AgRg no 

AgIn 834.707/PR, 1ª T., j. 27.03.2007, rel. Min. José Delgado, DJ 

19.04.2007. in ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil/Eduardo 

Arruda Alvim. – 5. Ed. ver., atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2013)”.

Antes de adentrar ao mérito, constato que o Requerido arguiu a prejudicial 

de mérito – prescrição -. Contudo, tal prejudicial não merece prosperar.

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.”

Não bastasse isso, a notificação da decisão administrativa se deu em 30 

de janeiro de 2015, enquanto a propositura da ação ocorreu em setembro 

de 2015. Isto é, dentro de qualquer prazo questionado pelo Requerido.

Quanto ao mérito, importante tecer algumas considerações em torno das 

relevantes questões pertinentes ao controle jurisdicional do poder 

político-institucional que necessariamente decorrem do exercício do judicial 

“review”.

 Como sabemos, o regime democrático, analisado na perspectiva das 

delicadas relações entre o Poder e o Direito, não tem condições de 

subsistir, quando as instituições políticas do Estado falharem em seu 

dever de respeitar a Constituição e as leis.

 Na realidade, impõe-se, a todos os Poderes, o respeito incondicional aos 

valores que informam a declaração de direitos e aos princípios sobre os 

quais se estrutura, constitucionalmente, a organização do Estado. 

Delineia-se, nesse contexto, a irrecusável importância jurídico-institucional 

do Poder Judiciário, investido do gravíssimo encargo de fazer prevalecer à 

autoridade da Constituição e de preservar a força e o império das leis, 

impedindo, desse modo, que se subvertam as concepções que dão 

significado democrático ao Estado de Direito.

Assim, o Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias 

constitucionais e para garantir a supremacia das leis, desempenha, de 

maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria 

Carta Magna.

 Isto posto, constato que o ponto fulcral da demanda estreita-se à 

possibilidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) no 

contrato firmado entre o Requerente e o Sr. Massahaki Matsubara.

Diante disto, saliento que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que é possível a cobrança da Taxa de Abertura de 

Crédito – TAC, nos contratos celebrados até 30/4/2008. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. 

TAC/TEC. CONTRATO POSTERIOR A 30/4/2008. IMPOSSIBILIDADE DA 

COBRANÇA. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA Nº 5/STJ. 1. É possível a 

cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê 

(TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 2. Tendo sido o contrato 

bancário celebrado em 2009, impossível a cobrança dos referidos 

encargos. 3. Para concluir que a tarifa TAC tem o mesmo fato gerador da 

tarifa de cadastro seria necessário apreciar cláusula contratual, o que 

encontra óbice na Súmula nº 5/STJ. 4. Agravo regimental não provido. 

(STJ - AgRg no REsp: 1317666 RS 2012/0068148-5, Relator: Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015)

E neste espeque é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ACOLHIMENTO – RAZÕES DISSOCIADAS 

DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – COBRANÇA DE TARIFA DE 
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ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) – 

CABIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CABIMENTO – PACTUAÇÃO 

EXPRESSA – RECURSO DO CONSUMIDOR DEPROVIDO. Não se conhece 

do recurso de apelação em que as razões pelas quais o recorrente 

entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus 

fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. Segundo 

a orientação do STJ, são válidas as cobranças de tarifa de abertura de 

crédito (TAC) e de tarifa de emissão de carnê (TEC), ou outra 

denominação para o mesmo fim, nos contratos que possuem expressa 

previsão, celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 

2.303/96). É admitida a capitalização mensal dos juros quando 

expressamente pactuada entre as partes. (Ap 165012/2014, DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015)

In casu, o contrato firmado entre a Requerente e o Sr. Massahaki 

Matsubara ocorreu em 24/8/2007 (fl.24), isto é, anterior à data de 

30/4/2008, ponto que delimitou a impossibilidade da cobrança da Tarifa de 

Abertura de Crédito – TAC.

Portanto, vejo que a Requerente agiu dentro das normas que regem o 

nosso sistema, enquanto a imputação da multa pelo PROCON se deu 

indevida e contrária a posição do Superior Tribunal de Justiça.

EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO o pedido inicial, 

para anular a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, oriunda do 

Processo Administrativo n. 0210-007.979-0.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, bem como 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de 

Processo Civil.

 Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o 

trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

Certificado o trânsito em julgado, autorizo o levantamento dos valores 

depositados, em favor da Requerente.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 925451 Nr: 46790-48.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REGINA SANTOS - 

OAB:11.040/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUI DE FIGUEIREDO MORAIS 

SEGUNDO - OAB:2139680

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta ACOLHO 

PARCIALMENTE O PEDIDO da parte Requerente e determino que seja 

restabelecido o auxílio-doença, a partir de 10.06.2014, até que a parte 

autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação, bem 

como determino o desconto das parcelas pagas do montante devido, em 

virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida, cujos valores 

deverão ser apurados em liquidação de sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis 

por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação 

acrescida pela Lei n. 11.960/09.A correção monetária, por outro lado, 

deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.Ressalto que em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e 

limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 

do novo Código de Processo Civil.Sentença desfavorável à Fazenda 

Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 CPC.P.I.C.Cuiabá, 

13 de julho de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª 

VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 798568 Nr: 4957-84.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT, TOMAS DE AQUINO - OAB:3565B

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo HELEN CRISTINA DE 

OLIVEIRA em face da decisão de fls. 55/56 (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).

Analisando o recurso do embargante, verificamos, em síntese, o 

argumento da existência de contradição na decisão Embargada, 

requerendo ao final a reconsideração da referida decisão.

 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).

Assim, entendo que os embargos apresentados tem o escopo de alterar a 

decisão proferida nos autos, motivo pelo qual não pode ser acolhido.

Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, REJEITO os 

embargos de declaração aforados por HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA em 

face da decisão de fls. 55/56.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1036219 Nr: 39693-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

 Vistos, etc.

Considerando a recente mudança de entendimentos acerca dos índices de 

correção, bem como o grande decurso de prazo desde a última 

atualização, determino o reenvio dos autos à contadoria judicial para 

elaborar novos cálculos, assinalo que a atualização monetária e a 

compensação da mora deverão ser moduladas nos seguintes termos:

 “Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a 

citação, de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros 

equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis 

à caderneta de poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 

9.94/97, com redação acrescida pela Lei n. 11.960/09.
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A correção monetária, por outro lado, deverá ser calculada com base no 

Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde o evento 

danoso”.

Vindo a planilha aos autos, intimem-se as Partes para manifestarem-se no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 837238 Nr: 42081-04.2013.811.0041

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOPAR - BIONDO PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA, JORGE NAZARENO BIONDO, 

SÉRGIO LUIZ BIONDO, FLAVIO ERIBERTO BIONDO, ODILON EUGÊNIO 

BIONDO, SABRINA BIONDO, JORGE NAZARENO BIONDO, RODRIGO 

BIONDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMILIO BIANCHI NETO 

(PROC. ESTADO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON NICOLA MAIOLINO 

- OAB:OAB/MT 17.147

 Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o processo, o nos 

termos do art. 485, IV, do Novo Código de Processo Código de Processo 

Civil.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 recíproca, a teor das 

Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 

2009. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o transito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.P.I.C.Cuiabá, 13 de setembro 

de 2018..MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª VaraEspecializada da 

Fazenda Pública

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 400027 Nr: 33177-34.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI DE 

ALBUQUERQUE - OAB:7.892

 Vistos, etc.

Inicialmente, certifique-se quanto à vinculação de valores nos autos.

Em seguida, intime-se o Requerido para se manifestar do pedido de 

levantamento de valores formulados na petição de fl. 297.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 456952 Nr: 27476-58.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMARGO CORRÊA CIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DÁCIO ROLIM - 

OAB:822-A/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - PROC. DO ESTADO - OAB:3.607/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o Requerido para manifestar acerca do cumprimento integral da 

sentença proferida.

Após, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 797839 Nr: 4224-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORGANA LELIS DE SENA MELATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO JOSÉ MELATTI - 

OAB:11096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Definitiva de Obrigação de Pagar 

Quantia Certa em face da Fazenda Pública (CPC, art. 534).

A Fazenda Pública deverá ser intimada, na pessoa de seu representante 

judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo 

de 30 (trinta) dias, e nos próprios autos, impugnar a execução, nos termos 

do art. 535 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 801921 Nr: 8359-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOEMI RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO FRAMARION 

PINHEIRO JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:5.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 406230 Nr: 38432-70.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - TELEPAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A, ELADIO 

MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI - PROC MUNICÍPIO - OAB:10.062

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026415-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA GAMA EIRELI (IMPETRANTE)

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:"(...) Isso posto, nos 

termos da fundamentação supra, HOMOLOGO a desistência do impetrante 

no prosseguimento da lide e, consequentemente, JULGO EXTINTO O 
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PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII, 

do CPC, ficando sem efeito a liminar deferida nos autos, conforme art. 309, 

III desse mesmo códex. Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ. 

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do 

CPC. Após o trânsito e julgado, arquive-se com as baixas necessárias. 

P.R.I.C." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029134-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE DE CASTRO DUQUE (ADVOGADO(A))

BRUNO DA COSTA CAMPOS LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:"(...) Portanto, diante da 

necessidade de se comprovar a incapacidade laboral da Parte Autora, 

bem como que a mesma decorreu do acidente de trabalho informado, cuja 

constatação só é possível por meio de perícia médica especializada, 

DETERMINO a produção de prova pericial, que deverá obedecer os 

ditames dos artigos 464 e seguintes do CPC. Nomeio como perito o Dr. 

João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado pela Corregedoria-Geral 

da Justiça podendo ser encontrado à Rua Barão de Melgaço, S/N, Praça 

Moreira Cabral – CEP 78020-901, telefone celular (65) 99601-1639, e fixo 

desde já os honorários no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

moldes da Resolução nº 232/2016 do CNJ. Ante as circunstâncias e 

provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência e, por consequência lógica de causa e efeito, com base 

no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça gratuita, até que 

se prove o contrário. Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O 

ÔNUS DA PROVA cabendo ao INSS produzir a perícia, uma vez que a 

parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo, trazendo as partes prejuízos 

e transtornos incalculáveis. O INSS antecipará, desde logo, os honorários 

periciais, nos termos do art. 8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação 

que tem por objeto acidente de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser realizado junto à Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, sub conta destes autos. A análise da antecipação de 

tutela e a citação ocorrerão após a juntada do laudo pericial. Cumpra-se 

com urgência. Segue em anexo os quesitos do Juízo a serem respondidos 

pelo perito, nos moldes da Recomendação do CNJ nº 01/2015." 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1025214-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI (IMPETRANTE)

THALLES DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS (ADVOGADO(A))

MONIQUE FACCIN VILELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Gerente de Apoio à Fiscalização Sobre Incentivos Fiscais e Regimes 

Especiais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO:"(...) De todo o exposto, INDEFIRO A 

LIMINAR pretendida pela impetrante. 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). Não há necessidade de 

ser cumprido o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009, uma vez que 

já há manifestação nos autos. 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026250-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON DA SILVA SANTOS (IMPETRANTE)

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Deste modo, à vista do princípio da 

economia processual, faculto à parte autora juntar, no prazo de 15 

(quinze) dias, os documentos relacionados nos parágrafos supra. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017990-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (AUTOR(A))

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018401-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LIMITADA (IMPETRANTE)

VICTOR TANURI GORDILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(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 REITERAR 

O PEDIDO DE RECOLHIMENTO do 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: 

Vistos etc. Em relação ao Agravo de Instrumento interposto pela 

impetrante (ID 14025202), mantenho a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos. Certifique-se quanto ao recolhimento da diligência 

do oficial de justiça, para fins de notificação da autoridade coatora. Caso 

negativa a certidão, intime-se a impetrante a fazê-lo, senão, cumpra-se a 

parte final do decisum. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024883-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADVOGADO(A))

VANDERLEY DA SILVA PEREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 
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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: Posto isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim 

de que seja permitido à Impetrante obter o licenciamento 2018 do veículo 

IVECO/STRALIHD, placa NBR-8025, ano/modelo 2006, sem a necessidade 

do recolhimento das multas pendentes, desde que regular a 

documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e preenchidas as 

demais exigências. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027795-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (ADVOGADO(A))

VITOR BERNARDINELLI DACACHE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Sem maiores delongas, 

efetivada a expedição do CRLV do Impetrante ante o pagamento das 

multas, a extinção sem mérito é medida que se impõe. Diante do exposto, 

JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO pela perda 

do objeto, com fulcro no art. 485, VI do CPC. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Transitada esta 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1026543-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER (ADVOGADO(A))

MASSIGNANI & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (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.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1026633-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JEOMERSON FREITAS DUARTE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DECISÃO: Por todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR 

vindicada. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, da Lei 

nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029652-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA CONCEICAO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CONCEICAO DUTRA OAB - 933.367.801-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (RÉU)

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Diante do caráter infringente perseguido pelo Embargante 

Município de Cuiabá, intime-se o Embargado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos (fls. 

96/101), nos termos do art. 1023, § 2º do CPC. Expirado o prazo, com ou 

sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

análise. Intime-se ainda, o autor para fornecer a documentação 

especificada no Ofício n. 3871/2017/ASSEJUD/GBSES/SES-MT/JM, 

conforme requerido pelo Estado de Mato Grosso às fls. 103 e seguintes. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005065-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LEMES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Petitório da empresa ONCOMED CLÍNICA DE 

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO CÂNCER LTDA em que requerer a 

juntada de procuração, bem como esclarecimento quanto ao medicamento 

mencionado na decisão de ID. 14977150. De fato na referida decisão há 

um ponto de contradição especialmente na parte dispositiva, pois o nome 

do medicamento requerido é BEVACIZUMABE 50/KG e não SORAFENIBE 

(NEXAVAR) como consta da fl. 228. Assim, onde consta: Intime-se, por 

meio de oficial plantonista se necessário, a empresa fornecedora para 

providenciar a entrega do fármaco “SORAFENIBE (NEXAVAR)”, 

apresentando a correspondente nota fiscal com a devida especificação, 

demonstrando de forma analítica o valor e os insumos fornecidos, 

informando-a, na oportunidade, da existência do referido bloqueio. 

Leia-se: Intime-se, por meio de oficial plantonista se necessário, a 

empresa fornecedora para providenciar a entrega do fármaco 

“BEVACIZUMABE 50/KG”, apresentando a correspondente nota fiscal com 

a devida especificação, demonstrando de forma analítica o valor e os 

insumos fornecidos, informando-a, na oportunidade, da existência do 

referido bloqueio. Assim, esclarecida a contradição, cumpra-se a decisão 

de ID. 14977150. Defiro a juntada de procuração. Intimem-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021789-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO GERALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando a sua 

necessidade sob pena de indeferimento. Após, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público. Com estas providências, voltem-me conclusos para 

sanear os autos, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide. 

Cumpra-se. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020782-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FABRINNY MEDEIROS (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DE JORGE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. A decisão de ID. 4494053 encontra-se suspensa conforme 

decisão liminar do Agravo de Instrumento nº 1009179-31.2018.811.0000. 

Dessa forma, após o decurso do prazo para apresentação de impugnação 

à contestação, certifique-se quanto à mesma e 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. Com 

estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou se for 

o caso, julgar antecipadamente a lide. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-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)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos. Diante do mencionado na 

petição da autora (Id. 15319837), constato que, de fato, não houve a 

determinação para cumprimento da decisão da eminente Desembargadora 

Relatora. Não há nada de estranho, além do evidente equívoco ora 

reconhecido. Portanto, para sanar o equívoco relatado, DETERMINO o 

cumprimento da decisão com o implemento da pensão por morte, em favor 

da autora, na proporção que lhe é de direito. Intimem-se os requeridos 

para cumprimento através de Oficial Plantonista. Após, cumpra-se a parte 

final do despacho contido no Id. 15290001. OBSERVAÇÃO: O 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: 1004408-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIEL DE FRANCA BATISTA (ADVOGADO(A))

ROGERIO GOMES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013985-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA (ADVOGADO(A))

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante de todo o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV e VI, CPC. Indefiro o pedido de Gratuidade da Justiça 

ante a não comprovação da hipossuficiência alegada, razão pela qual 

condeno o autor em custas processuais. Não cabe condenação em 

honorários advocatícios ante a inexistência de citação e participação da 

parte demandada. Sentença não sujeita a reexame necessário. 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011414-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011414-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSMAR DELFINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007424-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))
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Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

PEDROCILIO OLIVEIRA EVANGELISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007627-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011399-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANIS FAIAD (ADVOGADO(A))

JOSE AMARILDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Vistos, etc. Tendo em vista a 

Certidão ao ID 3272816, intime-se a parte autora para manifestar interesse 

no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. 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: 1021165-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR GONCALVES DA COSTA CALEGARI (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS SANTANA (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. Ante as circunstâncias 

e provas documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição 

de hipossuficiência da parte autora. Por consequência lógica de causa e 

efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça 

gratuita, até que se prove o contrário. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de 

designar audiência de conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. 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: 1012542-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO ALVES DE SOUZA (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. Acolho a petição de 

emenda à inicial de ID 14906815 com a alteração no valor da causa. 

Destarte, a Secretaria Unificada deverá promover as alterações 

necessárias no sistema PJE, devendo passar a constar o valor da causa 

como R$ 149.574,23 (cento e quarenta e nove mil quinhentos e setenta e 

quatro reais e vinte e três centavos). Ante as circunstâncias e provas 

documentais juntadas, presume-se como verdadeira a condição de 

hipossuficiência da parte autora. Por consequência lógica de causa e 

efeito, com base no artigo 98 do CPC, lhe concedo os benefícios da justiça 

gratuita, até que se prove o contrário. Diante das especificidades do Ofício 

Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 de março de 2016, deixo de 

designar audiência de conciliação. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1020079-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDIS SOARES SILVA (REQUERENTE)

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Ante o exposto defiro o 

pedido inicial e determino que seja expedido alvará judicial, autorizando a 

MARIA EDIS SOARES SILVA a efetuar o levantamento do saldo de pensão 

por morte do servidor Ibrahim Rodrigues da Silva, no valor de R$ 8.703,77 

(oito mil setecentos e três reais e setenta e sete centavos), existente junto 

ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Cumpra-se, com urgência, a 

determinação. Após a entrega do alvará arquive-se este processo. 

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: 1026474-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARQUES NUNES (ADVOGADO(A))

MG CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS INCORPORADORA E 

CONSULTORIA DE OBRAS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO 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 ao bairro Centro, 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: Nestas considerações, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR 

para DETERMINAR ao impetrado que libere os autos de conclusão total 

(Habite-se) do imóvel: matrícula 100.564, folha 01, imóvel: LOTE 14 da 

Quadra 32, no loteamento denominado CHÁCARA SÃO JOSE, situado na 

BR 364 no Coxipo da Ponte, nesta cidade de Cuiabá/MT, , sem 

condicioná-lo ao pagamento de ISSQN, bem como que se abstenha de 

cobrar o imposto ou inscrever o impetrante em dívida ativa em relação ao 

objeto deste mandamus até o julgamento de seu mérito. Expeça-se 

mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça plantonista, se 

necessário. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) 

dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei 

nº. 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da 

Lei nº. 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010805-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JABES ALBERTO DIAS (ADVOGADO(A))

MAURO MAURICIO SAMPAIO (AUTOR(A))

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA (ADVOGADO(A))

Ale Arfux Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1024011-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO (ADVOGADO(A))

MAX ELIAS DA SILVA SOUSA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013667-71.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

WENDER RODRIGO CANCIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002024-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY ANDELCY DA CRUZ FRANCA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011297-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NADIR DE ARAUJO (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010297-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

POLO AR CONDICIONADO SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

TULIO BELCHIOR MANO DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010119-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUDITE DE ARAUJO NISHYAMA (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894266 Nr: 26059-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:513/MT, BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - 

OAB:8839-A

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337118 Nr: 7993-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON CESAR DA SILVA, ALTAIR RODRIGUES DE 

SOUZA, ANDREA CRISTINA CARVALHO DOS SANTOS, ANTONIO DE 

BRITO ALVES, ANTONIO MARCELINO DE ALMEIDA, ARIEL LARA DE 

SIQUEIRA, CLEIDE VARGAS DE CASTILHO, DELZIMAR MARQUES COSTA 
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AMORIM, CAMPOAMOR VELASQUES, DEJANIRA OVÍDIA DA SILVA, 

AUREA DOS SANTOS LINO, BENEDITO MAURICIO MATTOS FONTES, 

CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA, CICERO CLEMENTINO DE 

NORONHA, ÉDER GOMES DE MOURA, JOAO PINTO DE GODOY, JOÃO 

PEREIRA DA SILVA NETO, FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, 

HERIVELTO GONZALEZ SANTANA, HERDELICE CRUZ DO NASCIMENTO, 

DENIO SOUSA DE RESENDE, IDELSON MELO DA SILVA, FRANCISCO 

CUNHA DA COSTA, EDENIR PINHEIRO F. JUNIOR, ELIEL CECILIO DA SILVA, 

ELIETE GOMES RONDON FARIA, ERINALDO DE SOUZA MIRANDA, FATIMO 

NUNES DE SIQUEIRA, GLADYS PACHECO BEZERRA, JOÃO MARCIO DE M. 

PINHEIRO, MAÍSA RIBEIRO DE ASSIS, LUCY ALVES DE SOUZA RIBEIRO, 

LOURENÇO NUNES DE SIQUEIRA, OSCAR TAVARES DE ALMEIDA, 

ESPÓLIO DE MARIA TERTULIANA DA COSTA, LEODEMAR NUNES DA 

CUNHA, JUAREZ CAMPOS SILVA, MÁRCIA KOHLHASE RODA, MANOEL 

BENEDITO PIRES, LUIS PEDRO INFANTINO, OLGA DE OLIVEIRA, VICENTE 

SIQUEIRA SANTOS, SALVADOR AMORIM DA SILVA, JÚLIO ORIOVALDO 

FERREIRA LOPES, ORIVALDO CARVALHAES DE OLIVEIRA, OTHON DO 

BOM DESPACHO MESQUITA, SILVANA PAVARINE DE SÁ VELASQUES, 

JOSÉ VILSON FARIAS, JULIO CESAR RODRIGUES DOS ANJOS, LUCY 

JESUS DOS SANTOS, LUIZ ARTHUR DE SOUZA, LUZINETE ALVES DA 

CUNHA MORAES, MANOEL FRANCISCO GOMES SILVA, RITA MARIA DE 

LIMA, RONALDO ALVES CORREIA, RONEY CESAR MIRANDA DE 

CARVALHO, RUY BARROS LOPES, SELMA TEIXEIRA MATOS DE SOUZA, 

WILLIAN FERREIRA MARQUES, WALMYR VILLANOVA SENNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:0513/MT, BELMIRO GONÇALVES DE CASTRO - 

OAB:8839-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867106 Nr: 7263-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECI RODRIGUES DA SILVA, JOAO BATISTA DOS 

SANTOS, NAYR MAYER DE BARROS, ILMA DE CARVALHO ALDIGUERIA, 

MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, 1° OFICIO SERVIÇOS NOTARIAIS E 

REGISTRAIS, LIZETE MARIA DA ROSA, MONICA MARIANE DA SILVA, 

ROSBERG KENNEDY SILVA DE AVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instancia superior , na forma do art. 

162 §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 789636 Nr: 43655-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO MORENO VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Por outro lado, não há informação nos autos de eventual pagamento no 

precatório já expedido, o que acarretaria a vedação expressa nos termos 

do Art. 100, § 8º da Constituição Federal, in verbis: Art. 100. Os 

pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital 

e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente 

na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos 

créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas 

dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. 

(...) § 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou 

suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou 

quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do 

total ao que dispõe o § 3º deste artigo. Posto isto, indefiro o pedido de 

expedição de precatório complementar e determino o arquivamento 

provisório do feito até que seja noticiada a quitação do requisitório, 

momento em que deverá ser providenciada a baixa em definitivo dos 

autos. Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 386075 Nr: 22063-98.2009.811.0041

 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: WANTUIL LINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos, etc.

 Converto o julgamento em diligência, a fim de intimar a autora para juntar 

documentos comprobatórios, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

Recurso Especial Repetitivo – Tema 106 (Resp 1657156/RJ), o qual exige 

que para a concessão de medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito;

 (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

 Por ora fica suspensa a análise do pedido de produção de prova pericial, 

ante a necessidade da diligência determinada.

Cumpra-se com urgência, por se tratar de processo pertencente à Meta 2 

do CNJ.

Após, retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 866580 Nr: 6849-91.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUBA SUPERMERCADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇAO - 

SUFIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Considerando o retorno os autos da instância superior,

na forma do art. 152, VI do CPC, impulsiono estes autos para

intimar as partes para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 784201 Nr: 37980-55.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE LIMA DA ROSA - 

OAB:15.413 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ OTAVIO TRAVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por PEDRO PAULO 
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DA CONCEIÇÃO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambas as 

partes devidamente qualificadas nos autos.

No petitório de fls. 32/36, o Exequente pretende seja cancelado o ofício 

requisitório de fl. 29 e seja expedido novo ofício conforme cálculo de fl. 12.

 Posto isto, intime-se o Estado de Mato Grosso para que, querendo, 

manifeste-se sobre tal pedido, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Após, concluso para análise do que couber.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 232643 Nr: 24060-24.2006.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO - POLÍCIA MILITAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE COSTA LIMA - ME E OUTRO, IRENE 

COSTA LIMA, REGINALDO GARCIA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CUNHA 

FERRAZ - OAB:3050/MT

 Vistos,

Cuida-se de petitório do Estado de Mato Grosso no qual requer intimação 

dos executados a respeito dos bloqueios realizados, bem como 

transferência dos valores para a conta da PGE/MT e expedição de ofício à 

Delegacia da Receita Federal, requisitando cópias das 03 últimas 

declarações de ajuste anual da empresa executada e dos seus sócios.

Sendo assim, defiro o pedido para expedição de ofício à Delegacia da 

Receita Federal, devendo, no entanto, o Exeqüente juntar nos autos o 

número do CNPJ da empresa executada, bem como os CPFs dos sócios.

Intimem-se os executados do bloqueio judicial realizado, para que, 

querendo, manifestem-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos para apreciar o pedido de 

transferência dos valores para a conta da PGE/MT.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 946028 Nr: 58029-49.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANDA TAYANE DA SILVA, ANA TAYS DA SILVA 

SANTOS, NAYARA CRISTINA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA SOUZA ALVES - 

OAB:20286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de petitório (fl. 154) no qual o Estado de Mato Grosso se opõe a 

inclusão de mais uma pessoa no polo ativo da presente demanda, 

conforme requerido pelas autoras em sede de impugnação à contestação.

Tem razão o Requerido, pois a inclusão de outro autor depende de seu 

consentimento, nos termos do art. 329, CPC:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, 

independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de 

pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a 

possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, 

facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à 

respectiva causa de pedir.

Assim, ante a falta de consentimento do Requerido e a necessidade de 

estabilização processual, indefiro o pedido de inclusão de Leandro da 

Silva Santos no polo ativo da presente demanda.

Intimem-se as Partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade, sob pena 

de indeferimento.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Com estas providências, voltem-me conclusos para sanear os autos, ou 

se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1038890 Nr: 41064-59.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSELI LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se ambos os embargados para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-se sobre os Embargos de Declaração opostos (fls. 222/225 

e 226/228), 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006246-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

DEUSALINA DE SOUSA SILVA ROBALOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração aviados por ESTADO DE 

MATO GROSSO, arguindo a existência dos requisitos ensejadores dos 

mesmos. Segundo o embargante, a sentença que julgou procedente o 

pedido do autor contém ponto de omissão que necessita ser sanado. É o 

que tinha a relatar. Decido. Pois bem. Da leitura da peça dos embargos, 

verifica-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o mérito do 

decisum, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios. 

O advento do NCPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto 

dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo 

como seu objeto o esclarecimento de obscuridade ou eliminação de 

contradição (art. 1.022). Logo, os aludidos embargos de declaração não 

merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado 

do julgamento, fato processual que não se amolda em nenhuma das 

hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do NCPC. 

Ademais, vale lembrar que a decisão liminar não necessita enfrentar todas 

as teses levantadas pelo Impetrante, haja vista tratar-se de decisão não 

exauriente. Isso posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pois 

tempestivos e, no mérito, LHES NEGO PROVIMENTO. Intimem-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016872-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

SANI RAQUEL DE SOUZA NEVES (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

AÇÃO ORDINÁRIA Requerente: SANI RAQUEL DE SOUZA NEVES 

Requerido: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Ordinária ajuizada por SANI RAQUEL DE SOUZA NEVES em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando sua imediata nomeação e posse 

no cargo de Técnico do Sistema Socioeducativo- Perfil Psicólogo. Relata a 

Requerente que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital 
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nº 005/2009 – SAD, para o cargo de Técnico do Sistema Socioeducativo- 

Perfil Psicólogo, que previa 38 (trinta e oito) vagas de ampla concorrência, 

para o município de Cuiabá, para provimento imediato e formação de 

cadastro de reserva, ficando classificada na 48ª posição. Conta que o 

referido certame teve validade até 29/06/2014 após prorrogação, e que 

foram chamados 16 (dezesseis) candidatos para tomar posse, porém 

apesar da existência de candidatos classificados quando da vigência do 

concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, realizando várias 

contratações precárias em detrimento dos classificados. Ressalta ainda 

existência de inúmeros cargos vagos em diversas secretarias estaduais 

quando da vigência do certame, conforme consulta aos respectivos 

lotacionogramas. Sustenta a existência de empresas terceirizadas que 

contratam funcionários para trabalhar em órgãos públicos, como exemplo 

da empresa Ábaco Tecnologia de Informação Ltda., que possui 

terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, ocupando 

cargos que deveriam ser dos classificados em concurso, tendo em vista 

que ocupam, entre outros, a função inerente aos técnicos da área 

instrumental do governo. Requer sua imediata nomeação e posse para o 

cargo em que foi classificada, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias e 

empresas terceirizadas. Com a inicial vieram documentos. Devidamente 

citado, o Requerido apresentou contestação, conforme petição de ID. 

4193586. Parecer do Ministério Público Estadual manifestando pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de 

interesse público (ID 12888184). Intimados a especificar provas, a parte 

autora postulou pela inversão do ônus da prova, uma vez que a 

Requerente já juntou todos os documentos disponíveis. É o relatório. 

Decido. Primeiramente, analiso o requerimento da autora quanto à inversão 

do ônus da prova. O Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I 

do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da 

parte autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO 

DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

– AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O 

AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo 

probatório que não demonstra seguramente os fatos constitutivos do 

direito invocado, e tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica 

probatória vigente sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo 

diverso ao da improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, 

o ônus ínsito do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 

59306/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

posto que tal prova incumbe ao autor da ação. Conforme mencionado no 

relatório, pretende o Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo 

de Técnico do Sistema Socioeducativo- Perfil Psicólogo. Analisando os 

documentos acostados, verifico que a Requerente foi classificado na 48ª 

colocação e que o Edital previa 13 (treze) vagas para o cargo almejado, 

das quais 12(doze) vagas eram de ampla concorrência. Apesar de fazer 

previsão de 13 (treze) vagas, o Requerido convocou a tomar posse 

16(dezesseis) candidatos. A Requerente relata a existência de inúmeras 

vagas espalhadas nas secretarias estaduais durante a vigência do 

certame, conforme consulta ao lotacionograma das respectivas 

secretarias, além da existência de contratações precárias formalizadas 

por empresas terceirizadas. Em que pese supostamente existirem vagas 

em aberto, a Administração tem o poder discricionário em convocar os 

classificados, observando as regras orçamentárias vigentes para cada 

período. Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de 

vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a 

existência de contratações precárias, isso porque os contratos 

temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição 

Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao direito à nomeação 

tendo em vista que em regra, são para suprir uma necessidade eventual e 

temporária. A existência de contratos precários, por si só não caracteriza 

a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, 

de forma genérica, a regularidade destas contratações e nem identificar 

possível ocupação de cargo destinado a concurso público. Saliente-se 

que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias e 

serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente 

autorizadas por lei para um fim específico. A matéria já está consolidada 

pelo STF. No RE 837.311/PI, houve julgamento em regime de repercussão 

geral, onde se fixou que para que haja o direito à nomeação dos 

aprovados em concurso público, é preciso observar três situações: 1 – 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima. Não se configurando as hipóteses acima, 

o que há é apenas a expectativa de um direito. Eis a decisão do STJ: 

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE 

RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE 

VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO 

GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. ARBITRARIEDADE. 

FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA 

CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 

PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o 

Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 
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MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 

Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a existência das inúmeras vagas em aberto dos 

lotacionogramas das secretarias, ainda assim não alcançaria a posição do 

Requerente, uma vez que foram convocados os candidatos até a 16ª 

colocação e a Requerente se classificou em 48ª, restando ainda 32 (trinta 

e dois) candidatos melhor classificados a serem chamados. Diante de todo 

o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno a Requerente 

em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 

85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de 

gratuidade de justiça deferida ao ID 3207122. Transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007399-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE ROBERTA TEBALDI RODRIGUES (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos, etc. DENISE ROBERTA TEBALDI RODRIGUES ajuizou AÇÃO DE 

COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (URV) em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, sob a alegação que é servidora do 

Requerido e que sofreu prejuízos financeiros, uma vez que quando da 

conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 1994, o Requerido não 

observou a regra que deveria ser aplicada, ocasionando a diferença 

salarial no percentual de 11,98%. Sustenta a Requerente, que os Tribunais 

Superiores firmaram entendimento de que os servidores públicos têm 

direito ao recebimento da recomposição da diferença de 11,98%. Desse 

modo, busca por meio do presente feito, a condenação do Requerido para 

incorporar à remuneração da 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, incidindo ainda sobre todas as 

verbas recebidas que compõem a remuneração. Devidamente citado, o 

requerido apresentou contestação ao ID. 12669159. Impugnação à 

contestação ao ID. 13320112. As partes foram intimadas sobre provas (fl. 

179). O Requerido nada postulou nesse sentido. A Autora requereu a 

inversão do ônus da prova, para compelir o Requerido a juntar suas fichas 

financeiras, contratos, dentre outros documentos. Ouvido o Ministério 

Público, este entendeu desnecessária a sua intervenção na lide. É o 

relatório. Fundamento e Decido. A matéria debatida nos autos é 

unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória, 

comportando o julgamento antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 

do CPC. Em que pese a autora ter requerido inversão do ônus da prova 

para produzir prova documental, tenho que a mesma se mostraria 

necessária apenas em fase de cumprimento de sentença e não neste 

momento. Inicio a análise peja prejudicial de mérito levantado pelo 

Requerido, qual seja, a prescrição. Sabe-se que o direito de ação contra a 

Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 

20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 

19.08.42, que assim preconiza: “O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito 

e ação contra os mesmos”. Este Juízo em decisões anteriores, 

relacionadas com o crédito decorrente da URV, não vinha reconhecendo a 

ocorrência da prescrição, por entender se tratar de parcelas de trata 

sucessivo, com prescrição apenas nas prestações referentes ao 

quinquênio anterior a propositura da ação. No entanto, diante da decisão 

firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 561836/RN, há a 

necessidade de novo enfrentamento da questão. O Supremo Tribunal 

Federal, na decisão mencionada, fixou entendimento no sentido de que os 

servidores públicos que não tiveram sua remuneração convertida de 

cruzeiros reais em URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994 e que 

tiverem prejuízos, fazem jus ao pagamento das diferenças salariais. 

Assentou, também, que o termo final para a percepção dos valores 

referentes à errônea conversão de cruzeiros reais para URV é o momento 

que a carreira passar por reestruturação remuneratória. Eis a ementa do 

RE 561836: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 
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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) (grifei) Assim, no caso em tela, a 

requerente ocupa cargo público integrante da carreira dos Profissionais 

da Educação, conforme atestam os documentos anexados à petição 

inicial. É sabido que a carreira dos profissionais da educação foi 

organizada e estruturada por meio da Lei Complementar nº 50/1998, ou 

seja, posteriormente à Lei n.º 8.880/1994 (que dispõe sobre o Programa 

de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a URV 

e dá outras providências). Além disso, a referida lei foi alterada em 1999, 

2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011 e também em 2013, 

sendo que nesta última alteração o Governo do Estado de Mato Grosso 

concedeu 7,69% de reajuste aos salários dos profissionais da educação 

básica de Mato Grosso. Revela-se, limpidamente, que foi promovida a 

estruturação da carreira (em 1998 e novas reestruturações nos anos 

seguintes), com a instituição do subsídio. Esse, portanto, nos termos do 

entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal é o termo inicial a 

ser considerado para fins de análise do direito a diferença da URV. Se 

com a implantação do referido Plano de Cargos, persistiram diferenças a 

serem apuradas, estas estariam prescritas, vez que entre a distribuição 

do presente feito em 2018 e a data em que a Leis de 

estruturação/reestruturação passaram a vigorar (1998 e 2001, 

respectivamente), transcorreu lapso temporal superior a 05 (cinco) anos. 

Diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de 

Justiça trouxe nova interpretação reconhecendo a prescrição em razão 

do decurso de prazo entre a distribuição da ação e o instante em que 

ocorreu a reestruturação da carreira, conforme se constata: JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA Nº 43/2000. 

COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS 

APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI 

DELEGADA Nº 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da 

conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis 

supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças 

remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, 

determinada pela Lei nº 8.880/90, em decorrência de posterior 

reestruturação remuneratória dos servidores. 2. O Supremo Tribunal 

Federal, no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN (com repercussão 

geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de 

que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes 

concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", 

todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei 

que reestruturou a remuneração da sua carreira" (RE nº 561.836/RN, Rel. 

Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a 

existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual 

Delegada nº 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a 

ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas 

todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 

1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 

29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, 

reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento 

ao recurso especial. (Resp 1268004/MG, Segunda Turma, Relator Min. 

Mauro Campbell Marques, DJE 08.11.2016) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. URV. CONVERSÃO DE DIFERENÇAS 

REMUNERATÓRIAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. PARCELAS PRETÉRITAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional 

começa a correr com a entrada em vigor de norma que reestrutura a 

carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, limitando 

a existência de possíveis diferenças salariais. 2. In casu, tendo a ação 

sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei 

Complementar Estadual 127/2008, que, segundo a Corte de origem, teria 

estabelecido a reestruturação da carreira (fl. 242, e-STJ), inexistem 

parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao 

ajuizamento da ação. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AResp 

811567, Segunda Turma, Relator Min. Herman Benjamin, DJE 23.05.2016). 

Portanto, ajuizada a ação em 2018, depois de ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos do advento da Lei que estruturou/reestruturou a carreira da 

autora, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal. ISTO POSTO, reconheço a 

prescrição da pretensão da parte requerente, e JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, nos termos no artigo 487, II, do Código 

de Processo Civil. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Suspendo, entretanto, a sua 

exigibilidade diante da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º 

do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Sentença não 

sujeita à remessa necessária. Após o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029764-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (IMPETRANTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS, devidamente 

qualificado nos autos, contra ato praticado pelo DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DETRAN/MT, postulando um provimento jurisdicional para que 

se suspenda a exigência do pagamento das multas como condição sine 

qua non ao licenciamento do veículo, permitindo efetuar o licenciamento do 

ano de 2017 do veículo RENAULT/DUSTER 2.0, prata, ano 2012/2013, 

placa OBB 2266. A liminar foi deferida ao ID. 10102619. Notificada, a 

autoridade apresentou informações (ID. 10352096), com documentos. O 

Representante do Ministério Público manifestou pela ausência de interesse 

público capaz de justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Decido. 

Antes de analisar o mérito do presente mandamus, cumpre apreciar as 

preliminares levantadas pela autoridade coatora, quais sejam: a) 

incompetência da Justiça Estadual; b) ilegitimidade passiva; c) inviabilidade 

da via eleita e d) ausência de prova pré-constituída. No que toca a 

“incompetência da Justiça Estadual” e a “ilegitimidade passiva” não tem 

razão a autoridade coatora, pois o ato de negar o licenciamento pode ser 

atribuído à mesma, muito embora as multas tenham sido lançadas por 

outras autoridades. Assim, uma vez que o DETRAN, por meio do seus 

agentes, praticou o ato administrativo atacado, qual seja, a negativa de 

licenciamento do veículo descrito na inicial, é parte legítima e competente é 

este Juízo. Em relação à “inviabilidade da via eleita” também não assiste 

razão à autoridade coatora, isto porque o mandado de segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 267 de 528



justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09. A 

preliminar de “ausência de prova pré-constituída” também não merece ser 

acolhida, pois as provas documentais que constam dos autos se 

mostraram suficientes para demonstrar o ato coator, o que permitiu ao 

Juízo analisar e deferir o pedido liminar e também, neste momento, apreciar 

o mérito. Portanto, rejeito as preliminares. Passo a analisar o mérito. É caso 

de concessão da segurança. Como é cediço, é legítimo o condicionamento 

de licenciamento de veículo ao pagamento dos débitos referentes a 

tributos, encargos e multas de trânsito, vinculados ao veículo, 

independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas, nos 

exatos termos do art. 131, § 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, 

trata-se de ato ilegal a exigência do pagamento de infrações de trânsito 

para a realização de atos administrativos junto ao DETRAN, sem que tenha 

havido a prévia notificação do infrator, suficiente para cientificá-lo da 

imposição da penalidade. Insta observar serem aplicáveis ao processo 

administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório, razão pela 

qual se torna imprescindível, para a validação da infração de trânsito, a 

notificação do infrator, possibilitando-lhe, assim, a apresentação de 

defesa. Conforme dispõe o art. 5º, LV da Constituição Federal: “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral 

são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes”, tratando-se, pois, de garantia fundamental. No 

caso dos autos, verifico não ter restado comprovado pelo Impetrado a 

regular notificação do Impetrante. Sendo assim, reputo ilegal a recusa ao 

pedido do Impetrante, condicionando-o ao pagamento das multas impostas, 

porquanto, frente a ausência de prévia notificação da imposição, não foi 

oportunizado ao Impetrante discutir, administrativa ou judicialmente, as 

infrações impostas. Nesse sentido: “REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. 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. 

(Reexame Necessário 78803/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017) E ainda: REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – 

VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS 

INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO DO 

INFRATOR – ILEGALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal condicionar 

a renovação do licenciamento e a transferência do veículo ao pagamento 

de multas pendentes quando não houver provas de que a dupla 

notificação fora realizada. (ReeNec 40408/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)” Aliás, 

este entendimento encontra-se consolidado, conforme dispõe a Súmula nº 

127 do Superior Tribunal de Justiça: “É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado”. Salienta-se não ser o caso de se discutir a validade ou não 

das penalidades impostas (apreensão e multas), a ser travada em autos 

próprios (ação declaratória), mas considerar a impossibilidade de se exigir 

o pagamento das multas para a emissão do documento de licenciamento 

do veículo descrito na inicial para o exercício de 2017, em razão da 

ausência de provas de que o Impetrante tenha sido prévia e devidamente 

notificado. Assim, o pedido de declaração de inexigibilidade e 

insubsistência das multas impostas, com a consequente extinção e baixa 

das mesma no registro do DETRAN/MT não merece ser acolhido, isto 

porque o mandado de segurança não seria a via adequada para tal. Por 

fim, observo que a autorização para o licenciamento restringe-se ao 

exercício do ano de 2017, haja vista a impossibilidade de, agora, se alegar 

o desconhecimento das infrações constantes nos autos. 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 que o Impetrante possa proceder 

ao licenciamento anual do veículo descrito na inicial, sem a exigência do 

pagamento das infrações indicadas nos autos, tornando definitiva a liminar 

deferida. Oficie-se a autoridade coatora quanto ao inteiro teor da 

sentença, por intermédio do oficial do juízo ou pelo correio, mediante 

correspondência com aviso de recebimento (art. 13, da Lei nº 

12.016/2009). Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, 

determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os 

autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame 

necessário da sentença. Processo isento de custas e honorários 

advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, 

bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. 

P. R. I. C. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019377-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMON RODRIGO FERREIRO (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

AÇÃO ORDINÁRIA Requerente: SIMON RODRIGO FERREIRO Requerido: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária 

ajuizada por SIMON RODRIGO FERREIRO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de 

Técnico de Área Instrumental – Perfil Analista de Sistema. Relata o 

Requerente que logrou êxito em participar do concurso regido pelo Edital 

nº 005/2009 – SAD, para o cargo de Técnico de Área Instrumental – Perfil 

Analista de Sistema, que previa 38 (trinta e oito) vagas de ampla 

concorrência, para o município de Cuiabá, para provimento imediato e 

formação de cadastro de reserva, ficando classificada na 185ª posição. 

Conta que o referido certame teve validade até 29/06/2014 após 

prorrogação, e que foram chamados 81 (oitenta e um) candidatos para 

tomar posse, porém apesar da existência de candidatos classificados 

quando da vigência do concurso, o Requerido se omitiu em nomeá-los, 

realizando várias contratações precárias em detrimento dos classificados. 

Ressalta que dos 81 (oitenta e um) candidatos classificados nomeados, 

12(doze) candidatos foram chamados na data de 28 de Março de 2014, 

porem 5 (cinco) não tomaram posse, tornando assim 5(cinco) cargos 

vagos, além da existência de inúmeros cargos vagos em diversas 

secretarias estaduais quando da vigência do certame, conforme consulta 

aos respectivos lotacionogramas. Sustenta a existência de empresas 

terceirizadas que contratam funcionários para trabalhar em órgãos 

públicos, como exemplo da empresa Ábaco Tecnologia de Informação 

Ltda., que possui terceirizados lotados em diversas secretarias estaduais, 

ocupando cargos que deveriam ser dos classificados em concurso, tendo 

em vista que ocupam, entre outros, a função inerente aos técnicos da 

área instrumental do governo. Requer sua imediata nomeação e posse 

para o cargo em que foi classificada, uma vez que restou comprovada a 

necessidade de mão de obra através das contratações precárias e 

empresas terceirizadas. Com a inicial vieram documentos. Devidamente 

citado, o Requerido apresentou contestação, conforme petição de ID. 

4448409. Parecer do Ministério Público Estadual manifestando pelo 

prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de 

interesse público (ID 10748210). Intimados a especificar provas, a parte 

autora postulou pela inversão do ônus da prova, uma vez que a 

Requerente já juntou todos os documentos disponíveis. É o relatório. 

Decido. Primeiramente, analiso o requerimento da autora quanto à inversão 

do ônus da prova. O Código de Processo Civil estabelece em seu inciso I 

do art. 373, que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto 

ao fato constitutivo de seu direito; No caso concreto, o ônus da prova é da 

parte autora, conforme entendimento do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCURSO PÚBLICO – NÃO REALIZAÇÃO 

DA PROVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL 

– AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O 

AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Acervo 

probatório que não demonstra seguramente os fatos constitutivos do 

direito invocado, e tendo como norte a responsabilidade civil e a dinâmica 

probatória vigente sobre o fato em apreço, não há possibilidade de juízo 

diverso ao da improcedência, uma vez que não vencido, pela parte autora, 
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o ônus ínsito do art. 333, I, do CPC/73 e atual art. 373, I, do CPC/2015. (Ap 

59306/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 

12/07/2016) Isto posto, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, 

posto que tal prova incumbe ao autor da ação. Conforme mencionado no 

relatório, pretende o Requerente sua imediata nomeação e posse no cargo 

de Técnico de Área Instrumental – Perfil Analista de Sistema. Analisando 

os documentos acostados, verifico que o Requerente foi classificado na 

185ª colocação e que o Edital previa 42 (quarenta e duas) vagas para o 

cargo almejado, das quais 38 (trinta e oito) vagas eram de ampla 

concorrência. Apesar de fazer previsão de 42(quarenta e duas) vagas, o 

Requerido convocou a tomar posse 81(oitenta e um) candidatos, dos 

quais 5(cinco) não tomaram posse. O Requerente relata a existência de 

524 (quinhentos e vinte e quatro) vagas espalhadas nas secretarias 

estaduais durante a vigência do certame, conforme consulta ao 

lotacionograma das respectivas secretarias, além da existência de 

contratações precárias formalizadas por empresas terceirizadas. Em que 

pese supostamente existirem vagas em aberto, a Administração tem o 

poder discricionário em convocar os classificados, observando as regras 

orçamentárias vigentes para cada período. Nos casos em que o candidato 

é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à 

nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso 

porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados 

pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria ao 

direito à nomeação tendo em vista que em regra, são para suprir uma 

necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, 

por si só não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não 

sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas 

contratações e nem identificar possível ocupação de cargo destinado a 

concurso público. Saliente-se que existe diferença entre contratações 

precárias ou temporárias e serviços prestados por empresas 

terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um fim 

específico. A matéria já está consolidada pelo STF. No RE 837.311/PI, 

houve julgamento em regime de repercussão geral, onde se fixou que para 

que haja o direito à nomeação dos aprovados em concurso público, é 

preciso observar três situações: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro 

do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na 

nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando 

surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do 

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária 

e imotivada por parte da administração nos termos acima. Não se 

configurando as hipóteses acima, o que há é apenas a expectativa de um 

direito. Eis a decisão do STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO 

EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. 

REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL. 

ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. 

ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, 

no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator 

o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito 

subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas 

em edital a seguinte tese: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de 

novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do 

certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos 

candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as 

hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, 

caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público 

capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado 

durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma 

cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato 

aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - 

Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 

2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da 

ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto 

novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a 

preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da 

administração nos termos acima." 2. Não comprovada de forma cabal, 

portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária 

e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por 

comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a 

denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo 

Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no 

caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em 

edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais 

robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a 

situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de 

lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao 

provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira 

porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, 

condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de 

autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse 

sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 

5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à 

observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei 

Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar 

a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a 

respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de 

produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por 

outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as 

desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação 

final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma 

cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. 

O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de 

condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", 

expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com 

a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do 

Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos 

consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 

11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não 

provido.” (RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, 

Publicado: 19/12/2016). Nova decisão do STF sobre o tema: “Cuida-se de 

agravo regimental interposto por Vanessa Brandão Silva contra decisão 

na qual reconsiderei a decisão anteriormente proferida e dei provimento ao 

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Acre sob o fundamento 

de que “a nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para 

vaga não prevista no edital, mas criada posteriormente por lei, (...) 

insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, não havendo 

falar em direito subjetivo à nomeação.” Aduz a agravante, em síntese, que 

embora tenha sido aprovada fora do número de vagas inicialmente 

previstas no edital, houve o surgimento de novas vagas durante o prazo 

de validade do concurso, criadas por lei posterior e em razão de vacância, 

e, desse modo, entende que passou a ter direito subjetivo à nomeação. 

Decido. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 837.311/PI-RG, Relator 

o Ministro Luiz Fux, concluiu pela existência da repercussão geral da 

matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao 

tema 784 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet, “em que se discute a existência, ou não, de direito subjetivo à 

nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas 

no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o 

prazo de validade do certame”. Colhe-se da manifestação do Ministro 

Relator o seguinte: “A questão de fundo debatida nos autos diz respeito 

ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número 

de vagas previstas no edital do certame no caso do surgimento de novas 

vagas dentro do prazo de validade do concurso. Cumpre acentuar que 

esta matéria vem sendo decidida de forma divergente pelas Turmas desta 

Corte (…). Dessa forma, ressoa recomendável que esta Suprema Corte 

se pronuncie sobre o tema e fixe uma só tese, de modo a assegurar a 

segurança e a previsibilidade necessárias nos inúmeros certames 

públicos tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos 

aprovados. Ademais, a matéria tem âmbito constitucional e vai além da 

questão já decidida no RE 598.099, pois, in casu, exsurge o debate acerca 

do direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de 

vagas previstas no edital do concurso, podendo, ser analisada, ainda, a 

situação do cadastro de reserva. As questões relativas aos concursos 

públicos é recorrente e indica a relevância da controvérsia travada nos 

autos, que, de longe, supera os estreitos limites desta lide. Diante do 

exposto, nos termos do art. 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 

combinado com o art. 323, do RISTF, manifesto-me pela existência de 

repercussão geral da questão constitucional suscitada (…).” A Segunda 
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Turma desta Corte na análise da Questão de Ordem suscitada no Recurso 

Extraordinário nº 483.994/RN, Relatora a Ministra Ellen Gracie, decidiu 

adotar para os agravos regimentais e embargos de declaração interpostos 

contra decisões monocráticas de mérito o mesmo procedimento relativo à 

devolução dos autos à origem. Ante o exposto, torno sem efeito as 

decisões anteriormente proferidas nesta Corte e, nos termos do artigo 328 

do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução 

dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja aplicado o 

disposto no artigo 543-B do Código de Processo Civil. (Relator: Ministro 

Dias Toffoli, Julgado: 12/03/2015). Ressalte-se que, mesmo se 

considerássemos a existência das inumeras vagas em aberto dos 

lotacionogramas das secretarias e dos 5 (cinco) candidatos que não 

tomaram posse, ainda assim não alcançaria a posição do Requerente, uma 

vez que foram convocados os candidatos até a 81ª colocação e o 

Requerente se classificou em 185ª, restando ainda 104 (cento e quatro) 

candidatos melhor classificados a serem chamados. Diante de todo o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Condeno o Requerente em 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do 

CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de 

justiça deferida ao ID 4313847. Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1003526-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLE CRISTINA RONDON (IMPETRANTE)

JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

Vistos. Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar 

impetrado por GRAZIELLE CRISTINA RONDON, devidamente qualificado 

nos autos, contra ato praticado pelo DIRETOR DO DETRAN/MT, postulando 

um provimento jurisdicional para realizar a emissão da carteira de 

habilitação para dirigir veículo – categoria A, em seu nome, permitindo 

efetuar o documento em nome da Impetrante. Alega em síntese que em 08 

de outubro de 2015, firmou reativação de um contrato de adesão de 

serviços, com a finalidade de obtenção da primeira Carteira Nacional de 

habilitação das categorias A e B. Cumprimento o que determina os 

procedimentos administrativos junto a Autarquia Estadual/DETRAN/MT, a 

impetrante afirma que realizou todos os exames médicos, psicotécnico e 

teórico para a concretude da Carteira de Habilitação. Após a feitura dos 

aludidos exames, passou a Impetrante para o exame prático veicular de 

moto, teste no qual foi aprovada. De outro lado, no exame prática de carro, 

veio a reprovar. Neste diapasão, a Impetrante no dia 10 de novembro de 

2017, requereu o cancelamento do procedimento para habilitação B e 

emissão do documento de habilitação para categoria A. Alega que ante a 

inércia da Impetrada, seu requerimento foi indeferido sob o argumento de 

extrapolação do prazo para conclusão do processo de habilitação (12 

meses – conforme Resolução nº 168/04 – CONTRAN). Com a inicial vieram 

documentos. A liminar foi denegada ao ID. 13091598. Notificada, a 

autoridade apresentou informações ao ID. 14290800. O Representante do 

Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público capaz de 

justificar a intervenção ministerial. É o relatório. Decido. Tendo em vista 

que as preliminares levantadas pela Impetrada se confundem com o 

mérito, passo diretamente para a análise deste. O mandado de segurança 

é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso 

LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. 

Analisando os autos, verifico que não é caso de concessão da 

segurança. O ato atacado, qual seja, a negativa de prosseguimento do 

processo de habilitação, é, a meu ver, respaldado pela legislação de 

regência. O art. 2º, § 3º da Resolução 168/2004 do CONTRAN, dispõe que 

o processo de primeira habilitação estará vigente pelo prazo de 12(doze) 

meses: Art. 2º O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir 

Ciclomotor – ACC, da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, solicitará ao 

órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, 

do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio 

órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual 

deverá preencher os seguintes requisitos: I – ser penalmente imputável; II 

– saber ler e escrever; III – possuir documento de identidade; IV – possuir 

Cadastro de Pessoa Física – CPF (...) §3º O processo do candidato à 

habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do 

Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da 

data do requerimento do candidato. Como bem ressaltado pela Impetrada, 

o art. 22, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que compete aos 

órgãos dos Estados e do Distrito Federal dispor quanto ao controle do 

processo de formação de condutores: Art. 22. Compete aos órgãos ou 

entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no 

âmbito de sua circunscrição: (...) II - realizar, fiscalizar e controlar o 

processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de 

condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para 

Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão 

federal competente; A Portaria Nº. 15/2005 do DENATRAN, prevê a 

possibilidade do aproveitamento de algumas das etapas do processo de 

habilitação: Art. 1º O processo de primeira habilitação não concluído no 

prazo de que trata o § 3º, do art. 2º da Resolução 168, deverá ser 

cancelado. § 1º Cancelado o processo de primeira habilitação na forma do 

caput, não se aproveitará o número do formulário RENACH do candidato. § 

2º O órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito 

Federal poderá, mediante procedimento próprio, efetuar o aproveitamento 

de: a) cursos realizados - por mais 12 meses, desde que os dados 

estejam preservados em sistema informatizado; b) taxas pagas, conforme 

legislação em vigor; c) exame de aptidão física e mental que estiver dentro 

do prazo de validade previsto no § 2º, do art. 147, do CTB. A Impetrada 

informou ainda que o DETRAN/MT, por meio da Portaria nº 

093/2010/DETRAN/MT permitiu aos condutores com processos vencidos, 

a possibilidade de reativação no prazo de 12 (doze) meses, por uma única 

vez. No caso em questão, a Impetrante iniciou seu processo de habilitação 

em 13/03/2014, tendo-o reativado em 09/10/2015. Seu pedido para desistir 

da habilitação A se deu apenas em dezembro de 2017, quando seu 

processo de habilitação já encontrava cancelado por força das normas de 

regência sobre o tema. Assim, não verifico qualquer ilegalidade no ato 

atribuído à Impetrada. Sabe-se que não cabe ao Judiciário a análise do 

mérito do ato administrativo, somente o exame da sua legalidade. Em sede 

de mandado de segurança, a prova da ilegalidade deve ser produzida de 

plano, segundo a jurisprudência, o que não fez o impetrante. Nos termos 

do CPC: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; Em análise detida dos autos não restou 

comprovada qualquer ilegalidade por parte da Administração Pública, a 

qual agiu ancorada no princípio da legalidade. Assim, ausente qualquer 

direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança. Diante desses 

fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, e consequentemente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme 

inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.R.I.C. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR Juiz de Direito

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030363-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

FRIGORIFICO 3M 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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Diante do exposto, defiro a liminar 

para o fim de suspender a exigibilidade da obrigação tributária imanente à 

Lei Estadual n° 10709/2018, regulamentada pelo Decreto n° 1563/2018,, 
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com fundamento no artigo 151, II, do CTN, mediante caução consistente no 

depósito mensal e em dinheiro de valor atualizado concernente às 

parcelas que seriam integralizadas ao Fundo de Equilíbrio Fiscal, ficando a 

eficácia da medida condicionada à comprovação da efetivação do 

depósito mensal. Cite-se, como requer. OBSERVAÇÃO: O 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: 1030474-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO REUS BIASI (ADVOGADO(A))

SILVIA CRISTINA PAIM BIASI (ADVOGADO(A))

ADEMIR FIGUEIREDO CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, 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. 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: 1030421-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

ROBERVAL DOS SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do 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: Desta maneira, faculto a parte Requerente, emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, em consonância do artigo 321, caput, do 

CPC/2015, carreando os documentos que comprovam a efetiva quitação 

do imposto, como os boletos e comprovantes de pagamento, sob pena de 

lhe ser aplicado a parágrafo único do artigo 321 do referido códex. 

Intimem-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024464-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA PONTES PEREIRA (AUTOR(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (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: 1 - Defiro a parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita. 2 - 

Faculto a parte Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando corretamente o valor da causa, atentando-se que o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico que o 

Requerente pretende auferir com a demanda que também deverá ser 

previamente calculada (simples cálculo). OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024201-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LILLYANNE CAVALCANTE ROCHA (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. Com o objetivo de analisar adequadamente a pretensão 

posta, converto o julgamento do feito em diligência e determino à parte 

Requerente, no prazo de 15 (trinta) dias, emendar a Petição Inicial juntando 

aos autos a planilha de cálculo indicando o valor pretendido a título de 

cobrança, devidamente corrigido com base nos parâmetros fixados para 

atualização dos saldos dos depósitos de poupança (artigo 13 da Lei nº 

8.036/90). Ressalto, desde já, que a apuração do valor pode ser realizada 

mediante simples cálculo aritmético, consistente na multiplicação do valor 

das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS pelo percentual 

fixado em lei a título de alíquota, com a posterior aplicação do índice de 

correção monetária supracitado. Após o cálculo, determino à parte 

Requerente que adeque o valor da causa ao montante apurado, 

manifestando-se sobre a eventual competência absoluta do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e 

julgar o feito, caso o montante seja inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos vigentes. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008776-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE BRITO DE SOUZA (EXEQUENTE)

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Defiro pleito ao Id. 15234551 , concedendo prazo de 30 

dias para parte Exequente se manifestar. Após, concluso. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049490 Nr: 46150-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO GONÇALVES, SALVELINA DALVA COREEA, 

SONIA SOELI BARBOZA, VANUSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instancia superior , na forma do art. 

162 §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053775 Nr: 48268-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB - MT 127770, JOSE KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS 

BERNARDINO - OAB:12027/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 271 de 528



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M F DE SOUZA 

COSTA E SILVA PROCURADORA DO ESTADO - OAB:4646

 Considerando o retorno dos autos da instancia superior , na forma do art. 

162 §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 993108 Nr: 19919-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROTILDES ELIANE DE LIMA RODRIGUES, LAURA 

CONCEIÇÃO GONÇALVES DA SILVA, MARGARETE FARIAS LEITE 

GONÇALVES, RAFAEL CELINO DA SILVA, ROSALINA ANANIAS PINHEIRO 

NEVES, WELTEMAN LOPES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROCHA SILVA - 

OAB:1.564/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instancia superior , na forma do art. 

162 §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032742 Nr: 37954-52.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Pinheiro dos 

Santos - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 751000 Nr: 2742-72.2012.811.0041

 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: LEILA MARIA SILVA

 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.

Diante dos termos do requerimento formulado pelo autor, RECONSIDERO a 

decisão que reconheceu a incompetência deste Juízo para sentenciar o 

feito.

Preclusa esta, à conclusao para a prolação do édito sentencial, se for o 

caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 778645 Nr: 32053-11.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos.

Manifeste-se o requerido acerca dos novos documentos colacionados 

pelo autor, em 05 dias.

Após, cls para saneador ou julgamento antecipado, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 949972 Nr: 60360-04.2014.811.0041

 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: MONIKA QUEIROZ PORTILHO MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA RAMALHO TEIXEIRA - 

OAB:20.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:

 Isto posto, julgo procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e concedo o mandado de segurança para 

determinar a nomeação da impetrante no Cargo de 

Enfermeiro.Comuniquem-se incontinenti a autoridade coatora e a pessoa 

jurídica de direito público interessada, para os fins previstos no artigo 13 

da Lei nº 12.016/09.Sem custas e honorários, eis que incabíveis na 

espécie.Decisão sujeita ao reexame necessário, nos moldes da 

disposição específica contida no artigo 14, § 1º, da Lei nº 

12.016/09.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 6 de setembro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 778596 Nr: 32002-97.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELLA CAROLINE BENITES FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO VIRGILIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:3112

 Com essas considerações, reconhecendo a perda de objeto e, pois, do 

interesse processual, a configurar a carência superveniente da ação, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, 

VI, do CPC.Sem custas e honorários (Emenda Constitucional nº 

80/2014).Publique-se. Intimem-se, após preclusas as vias recursais, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as baixas 

necessárias. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018.Paulo Márcio 

Soares de CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 372144 Nr: 8641-56.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH FATIMA PRATTS MEIRA 

BARBOSA, ROMEU BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251

 Vistos.

Penhora exitosa frente ao RENAJUD.

Ao credor, para impulsionar o feito, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 789080 Nr: 43079-06.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO LINO CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT, DIOGO DA SILVA ALVES - OAB:11167/MT, FERNANDA 

CRISTINA PERIN CAMARA - OAB:17014/O, FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT, GLEINY LETICIA DA CRUZ - 

OAB:22.051/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635/MT, JOELI 

MARIANE CASTELLI - OAB:16746/O, LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - 

OAB:19.000 OABMT, MAYANA PEREIRA SOARES - OAB:17.092/MT, 

ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:11.864/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Ao Credor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 242326 Nr: 10903-81.2006.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO CALMON PEPEU GARCIA VIEIRA SANTANA, 

YONE FERRER KALIX GARCIA SANTANA, NICOLA MIGUEL KALIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, DANIELLE BARROS GARCIA - OAB:9.599/MT, FABÍULA 

L. VANI DE OLIVEIRA - OAB:10.887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Vistos.

Acerca dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito, dê-se ciência às 

partes facultando-lhes o prazo de 15 dias para eventual manifestação.

Após, colha-se o r. parecer.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 360734 Nr: 30653-98.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO DOS SANTOS, C. N. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTA HELENA LTDA, MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, FUNDAÇÃO DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE 

(PRONTO SOCORRO E HOSPITAL MUNICIPAL - FUSVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, MARCELUCY BUENO MORAES - PROC. 

MUNICIPAL V. GRANDE - OAB:7639, VALTENCIR JOSÉ DA SILVA - 

OAB:8667

 Vistos.

 Em atenção ao petotório de fls. 944/949 aviado pelo HOSPITAL 

BENEFICENTE SANTA HELENA, manifeste-se a parte adversa.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 883226 Nr: 18693-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 4589-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA 

- PROC ESTADO - OAB:3035/MT

 Vistos.

Manifeste-se o autor acerca do pedido de extinçao do feito, bem como do 

novo documento carreado no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 347727 Nr: 17904-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SEBASTIÃO MACIEL DA SILVA, CELSO 

CORRÊA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria 

judicial para a elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados 

nos termos dos parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 13 

de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 339179 Nr: 10033-65.2008.811.0041

 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: MIRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI HERMÍNIO TOMÉ - 

OAB:10.437-B, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, 

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - OAB:15795

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:

 Vistos.

Intime-se a autora para efetuar o competente depósito dos honorários 

periciais, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão de prova.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 725281 Nr: 20999-82.2011.811.0041

 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: EDENILDO SANTANA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA SANTOS - 

OAB:216470, TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC, para determinar a implantação do 

auxílio-acidente em favor do autor, a partir da data do seu indeferimento 

administrativo (15/09/2010), devendo as eventuais parcelas vencidas 

serem pagas com acréscimo de juros moratórios calculados com fulcro 

nos índices aplicáveis aos juros da caderneta de poupança, a partir da 

citação (Súmula n.º 204 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E 

(Julgamento do RE n. 870947) desde a data de cada vencimento, até o 

efetivo pagamento.Sem custas.Considerando a procedência do pedido de 

concessão de auxílio-acidente, condeno o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC).Decisão sujeita ao reexame 

necessário, por força da Súmula n.º 490 do STJ. Dessa forma, decorrido o 

prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 779547 Nr: 33021-41.2012.811.0041

 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: DOMIRCE FRANCISCA LEITE DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

ATENDA-SE O MP, concedendo o prazo de 15 dias para a competente 

prestação de contas.

Após, retornem os autos ao MP.

Em seguida, cls para saneador ou sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 890401 Nr: 23500-04.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTON PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMAR GUEDES LEITE - 

OAB:22016/O, LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR - OAB:22.018, 

Rayane Nascimento Ribeiro - OAB:21838, THAIS CARVALHO DA 

SILVA FERNANDES - OAB:21.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO DA CUNHA 

MARANHAO (PROC. FEDERAL) - OAB:PROC FEDERAL

 Vistos.

1 - Ante a insurgência da parte acerca da conlcusão havida nos trabalhos 

periciais, determino a manifestação do Sr. Perito no prazo de 15 dias.

2 - Após, intimem-se as partes para ciência e manifestação acerca da 

resposta do "expert".

3 - Em seguida, ao MP.

4 - Enfim, cls para saneador ou julgamento antecipado, se for o caso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 704206 Nr: 38883-61.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO TOLENTINO DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405//MT, KALYNCA DA SILVA INEZ DE ALMEIDA - 

OAB:15.598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, 

com fulcro no artigo 487, I, do CPC, apenas para reconhecer o direito do 

autor ao recebimento dos valores referentes ao subsídio do mês de 

novembro de 2010 e à 2ª parcela do 13º salário do mesmo ano, 

devidamente adimplidos pelo réu no curso da ação.Sem custas. 

Considerando a procedência do pedido de recebimento dos valores, 

condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.Decisão sujeita ao 

reexame necessário, por força da Súmula n.º 490 do STJ. Dessa forma, 

decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.Intimem-se. Publique-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 928954 Nr: 48696-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES DO 

ICMS, GERENTE CONTROLE CRÉDITO, ANTECIPAÇÃO E DEDUÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ BLAZIUS - 

OAB:31478

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 Vistos.

Diante das informações do impetrado dando conta da revogação do 

Decreto 1944/89, com pedido de extinção do feito pela perda do objeto, 

manifeste-se o autor (art. 10, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 855286 Nr: 57753-52.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO RENATO MAGRI ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:OAB/MT 22761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Certifico o decurso de prazo para parte requerente para se manifestar 

acerca dos novos documentos carreados pelo ente estatal. Na mesma 

oportunidade, intimo as partes para especificarem as provas que 

eventualmente ainda desejam produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 935795 Nr: 52470-14.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LILIAN APARECIDA DE ARRUDA, 

BENEDITO BATISTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDILENE ALEIXO AUGUSTO, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico o decurso de prazo para parte requerida "Claudilene Aleixo", 

sem apresentar contestação. Que intimo a parte autora para especificar 

provas que pretende produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 778645 Nr: 32053-11.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE RAMIRES PINTO 

COELHO - OAB:9944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 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, 31 de agosto de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 900879 Nr: 30512-69.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELIAS PEREZ VEZETIV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, 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 por 

força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 13 de setembro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029305-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEYNER SIMOES DA SILVA (AUTOR(A))

VINICIUS JOSE MORENO SILVA (AUTOR(A))

LEANDRO DE MATTOS SILVA (AUTOR(A))

SERGIO MANHONI JUNIOR (AUTOR(A))

PRISCILA BOTELHO MARQUES CREPALDI (ADVOGADO(A))

RAFAEL FREITAS BRAGA (AUTOR(A))

EDILSON LAZARO GOMES JUNIOR (AUTOR(A))

MARCIO DA SILVA MACIEL (AUTOR(A))

SILAS COSTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA (AUTOR(A))

FABIO JUNQUEIRA CREPALDI (AUTOR(A))

ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO (AUTOR(A))

DIEGO CURVO DE MORAES (AUTOR(A))

MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO (AUTOR(A))

ODEZIO BORGE CARVALHO (AUTOR(A))

RODGER VINICIUS BORDIN DA SILVA (AUTOR(A))

VAGNER ALMEIDA ASSONI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

FABIO RODRIGO WIEDTHEUPER

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1029305-76.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ANTONIO DOMINGOS DE 

MACEDO, DEYNER SIMOES DA SILVA, DIEGO CURVO DE MORAES, 

EDILSON LAZARO GOMES JUNIOR, FABIO JUNQUEIRA CREPALDI, 

LEANDRO DE MATTOS SILVA, LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA, 

MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA MONTEIRO, MARCIO DA SILVA MACIEL, 

ODEZIO BORGE CARVALHO, RAFAEL FREITAS BRAGA, RODGER 

VINICIUS BORDIN DA SILVA, SERGIO MANHONI JUNIOR, SILAS COSTA DE 

OLIVEIRA, VAGNER ALMEIDA ASSONI, VINICIUS JOSE MORENO SILVA 

RÉU: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por Antônio Domingos de Macedo, Deyner Simões da Silva, Diego 

Curvo de Moraes, Edilson Lazaro Gomes Júnior, Fábio Junqueira Crepaldi, 

Leandro de Mattos Silva, Luis Henrique de Mello Lobo Lima, Marcelo 

Rodrigo de Almeida Monteiro, Márcio Silva Maciel, Odézio Borges de 

Carvalho, Rafael Freitas Braga, Rodger Vinicius Bordin da Silva, Sérgio 

Manhoni Júnior, Vagner Almeida Assoni e Vinícius José Moreno Silva em 

face do Estado de Mato Grosso, pugnando pela concessão de tutela de 

urgência “para o fim de possibilitar o aproveitamento do processo seletivo 

por mérito intelectual em andamento, visando o preenchimento das 40 

vagas relativas a 2018, instituídas por lei”. A petição inicial veio instruída 

com documentos. É o relatório. Fundamento e decido. No que concerne ao 

pedido de tutela de urgência, registro que, no caso concreto, a pretensão 

encontra óbice nas vedações contidas no art. 7º, §§ 2º e 5º, da Lei nº 

12.016/09; art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92, e art. 2º-B da Lei nº 9.494/97, 

in verbis: “Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2º Não 

será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de 

créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza. (...) § 5º As vedações relacionadas com a concessão 

de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que 

se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - 

Código de Processo Civil.” “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra 

atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras 

ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência 

semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de 

segurança, em virtude de vedação legal. (...) § 3° Não será cabível medida 

liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” “Art. 

2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em 

folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento 

ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, 

somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Nesse 

sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROMOÇÃO. MILITAR. TUTELA 

ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O 

agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os 

fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a 

negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Segundo precedentes 

deste Superior Tribunal, "é vedada, nas causas que versam sobre 

reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de 

vantagens a servidores públicos, a antecipação dos efeitos da tutela em 

desfavor da Fazenda Pública, consoante dispõe o art. 2º-B da Lei 

9.494/97."(c.f.: REsp 809.742/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, DJ 19/06/2006). 3. Agravo regimental não provido.” 

(AgRg no REsp 1334257/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013) “RECURSO DE 

AGRAVO REGIMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE 

INDEFERE O PEDIDO LIMINAR - INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA 

PROMOÇÃO NA PMMT - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, 

§2º DA LEI Nº 12.016/2009 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O 

indeferimento do Recurso de Agravo Regimental é medida impositiva, ante 

a ausência do “fumus boni iuris” que justifique a concessão da medida 

liminar pleiteada. A concessão da medida liminar requerida oportunizará ao 

agravante a almejada promoção com o conseqüente acréscimo em seus 

vencimentos, tendo como base uma medida liminar, o que é vedado pela 

novel lei do Mandado de Segurança.” (AgR 103790/2010, DES. MARIANO 

ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2010, Publicado no 

DJE 21/01/2011) Destaco que, no caso concreto, ainda que por via 

oblíqua, o pedido de tutela de urgência formulado importaria na concessão 

de promoção aos Requerentes, com o consequente aumento de suas 

remunerações, daí o porquê da inclusão do caso nas vedações legais 

supracitadas. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Recebo 

a emenda à inicial referente ao Id. 15244836. Retifique-se o necessário no 

Sistema PJE. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita aos 

Requerentes. Diante das especificidades do Ofício Circular nº 

03/GPG/PGE/2016, da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

datado de 18 de março de 2016, por meio do qual o Requerido manifesta 

expresso desinteresse na conciliação ou autocomposição, deixo de 

designar audiência para esta finalidade, em homenagem aos princípios da 

economia e celeridade processual. Cite-se o Requerido para, no prazo 

legal, contestar os presentes autos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Cuiabá, 14 de setembro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1029899-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: Diante de todo o exposto, 
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DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028882-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOMBONATTO INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Marcela Reis Frizon (ADVOGADO(A))

MARISTELA REIS FRIZON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue transcrita abaixo. DECISÃO: ISTO POSTO, e com base 

nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 303 

do CPC, DEFIRO a tutela antecipada em caráter antecedente para o fim de 

receber o depósito judicial mensal no montante integral do crédito 

tributário, em dinheiro, para suspender a exigibilidade dos créditos, 

determinando-se que o Requerido se abstenha de promover a cobrança 

dos valores correspondentes ao tributo em debate, afastando-se 

quaisquer restrições, exclusão da Requerente da isenção/benefício fiscal, 

autuações fiscais, negativas de expedição de Certidão Negativa de 

Débitos, imposições de multas, penalidades, ou, ainda, inscrições em 

órgãos de controle, como o CADIN, v.g., até o julgamento final desta ação. 

Verifique-se acerca da abertura de conta nestes autos e sua 

correspondente vinculação à conta única. Em seguida, lavre-se o termo de 

depósito. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso para, querendo, 

apresentar a sua defesa, no prazo constante do artigo 335 c/c 183 do 

CPC/2015. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, cls. para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853163 Nr: 55893-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INES DA SILVA

 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 - OAB:PROC. DO ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906239 Nr: 34416-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI GOMES DE OLIVEIRA, REGINA MARIA ZANOL 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81545 Nr: 9011-79.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ARRUDA ALVIM - OAB:12363, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, MARICI GIANNICO - OAB:149850/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:MT 4509/O

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898056 Nr: 28354-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416, 

JOSÉ CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI PEREIRA ALVES - 

OAB:PROC FED.

 Considerando o retorno dos autos da instancia superior , na forma do art. 

162 §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 460574 Nr: 29828-86.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIDIANE DIAS DE JESUS - 

OAB:13.541-MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM

PROCESSO N°: 29828-86.2010.811.0041

CÓDIGO: 460574

Vistos e etc.

 Sem maiores delongas, determino o arquivamento do feito com as devidas 

baixas de estilo.

Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 12 de Setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 858185 Nr: 165-53.2014.811.0041

 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: NELSON VIEIRA DA SILVA, PAULO ROBERTO PEREIRA 

DE SOUZA COSTA, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378, JOAO 

BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: procuradoria g - OAB:

 PROCEDIMENTO COMUM

 CÓDIGO: 858185

Vistos, em correição.

 Tendo em vista a vinda dos autos da Justiça Federal, determino a 

intimação das partes para que, em 10 dias, ratifiquem ou retifiquem suas 

manifestações.

Após, com ou sem manifestação, cls.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 04 de outubro de 2017.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 858185 Nr: 165-53.2014.811.0041

 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: NELSON VIEIRA DA SILVA, PAULO ROBERTO PEREIRA 

DE SOUZA COSTA, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378, JOAO 

BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: procuradoria g - OAB:

 ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a demanda para condenar o Estado ao pagamento de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a cada um dos autores, a título de danos 

morais, acrescido de juros de mora no percentual da caderneta de 

poupança desde a citação, por não ser possível precisar a data do evento 

danoso, e correção monetária desde a sentença (súmula 362 do STJ). Via 

de consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do CPC.Isento de custas.Condeno o Estado ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação.Em vista do valor da condenação, deixo de remeter os autos 

à Instância Superior para o reexame necessário. Portanto, preclusas as 

vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com 

baixa.P.R.I.C.Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2018.ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 947338 Nr: 58751-83.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESSE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, RAFFAELE 

SPEROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO MELO DO AMARAL - 

OAB:22097-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

PROC DO ESTADO - OAB:6613 -B / MT

 ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, defiro em parte 

a tutela de urgência, e neste ato a ratifico, daí porque JULGO 

PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, para o fim de declarar a nulidade 

da Notificação de Lançamento n. 632739/693/7/2012.No mais, via de 

consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, I, do NCPC/2015.Diante da sucumbência recíproca, condeno o 

Estado a reembolsar metade das custas processuais adiantadas pela 

parte autora. Quanto aos honorários advocatícios, cada parte arcará com 

os de seu patrono, art. 86 do CPC.Publique-se. Intime-se.Por derradeiro, ao 

TJMT para reexame necessário.Cumpra-se.Cuiabá/MT, 12 de setembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 881517 Nr: 17714-76.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DUARTE DE CAMPOS, EDIO LUIS COSTA, LENIR 

PAES DA COSTA, LIA LEIDE COSTA, ERENIL DE SOUZA, LUCILENE ROSA 

GUIMARÃES NOGUEIRA, ROSÂNGELA ALVES MONTEIRO, MARIA JOSÉ 

PEREIRA RAMOS, MARIA EGLE LIMA FEITOSA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENÉZIO PIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.087, GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - OAB:15306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944

 Tendo em vista o retorno dos autos do arquivo, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para requerer o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 889674 Nr: 23014-19.2014.811.0041

 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: SINDICATO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA JUDICIÁRIO 

CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação, e, via de consequência, julgo extinto o feito com 

fulcro no art. 487, I, do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor 

da causa, nos temos do art. 85 do CPC.Intimem-se e, após, não havendo 

recurso voluntário, ao arquivo. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 13 de setembro de 

2018.ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 827860 Nr: 33720-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMÃO PEDRO ZEFELD, KEZIA BARBOSA DA SILVA 

PROCÓPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUINO SANSAO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA GONÇALVES DE 

OLIVEIRA AQUINO (PROCURADORA DO ESTADO) - OAB:5.494/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, desta feita deve se dar com base no art. 534 do NCPC.

Assim, nos termos do art. 535 e incisos do NCPC, intime-se o Executado 

para impugnar a execução em 30 (trinta) dias.

 No mais, em relação a obrigação de fazer consistente na nomeação do 

requerente ao cargo público, intime-se o requerido para comprovar o 

cumprimento do acordão proferido pelo TJMT.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 713688 Nr: 6106-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTHOS PADUA MAIA, D´ARTAGNAN PÁDUA MAIA, 

RODRIGO MAIA JACINTO, GARON MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA BARONCINI DE 

MORAES - OAB:53.090, RAFAEL BARBOSA MAIA - OAB:297653/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Vistos e etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública, porquanto figura no polo passivo o Estado de Mato Grosso.
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Deste modo, nos termos do art. 535 e incisos do Novo CPC, INTIME-SE o 

executado para impugnar a execução em 30 (trinta) dias. Se não houver 

impugnação, requisite-se o pagamento por meio de RPV, expedindo-se o 

necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 803529 Nr: 9986-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUMBERTO CARLOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, 

João gobbo neto - OAB:21.839/MT, MAYARA CRISTINA CINTRA 

ROSA - OAB:24217/O, PEDRO CORREA FRANCO - OAB:22.926, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 PROCEDIMENTO COMUM

PROCESSO N°: 9986-18.2013.811.0041

CÓDIGO: 803529

Vistos e etc.

 Indefiro petição do requerido de fls. 113/123 e remeto os autos a 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública para se expeça o competente 

Ofício Precatório.

Intime-se

Cumpra-se

 Cuiabá-MT, 12 de Setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 55996 Nr: 1477-84.2002.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALNALDO ENRIQUE DE ALMEIDA, JOÃO PEDRO DE 

BRITO FILHO, LOURIVAL NUNES DA SILVA, NELSON PEDRO DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos, etc.

Prestei as informações através do Ofício nº 151/2018 na presente data, 

referente às Informações Processuais requisitadas através do Ofício 

(Código de Rastreabilidade nº 81120183638206) – Secretaria da Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, extraído do Agravo de Instrumento nº 

1009867-90.2018.8.11.0000 – PJE – Capital.

Em cumprimento à decisão superior, determino a suspensão dos efeitos 

da decisão de fl. 768, até ulterior deliberação do recurso acima 

mencionado.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 750083 Nr: 1779-64.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALECSSANDDRO APARECIDO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc. do Munícipio - OAB:3654/MT

 Vistos, etc.

Determino que enviem os autos à contadoria para atualização dos cálculos 

de fls.161/162, após expeça-se Oficio Requisitório e RPV.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028084-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEYDE KELLY GUERREIRO DIAS (ADVOGADO(A))

ANTONIO EPIFANIO DA SILVA FILHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 5) PROCESSO N. 

1028084-58.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ANTONIO EPIFANIO DA SILVA FILHO com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN objetivando 

liminarmente, seja determinado o licenciamento do veículo VW/GOL 1.6 

POWER, espécie/tipo PAS/AUTOMÓVEL, combustível ALCO/GASOL, Ano 

Fab. 2009, Ano Mod. 2009, placa NJG2334, cód. RENAVAM 00134133790 

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 VW/GOL 1.6 POWER, 

espécie/tipo PAS/AUTOMÓVEL, combustível ALCO/GASOL, Ano Fab. 

2009, Ano Mod. 2009, placa NJG2334, cód. RENAVAM 00134133790 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: 14977244), 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, 
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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 VW/GOL 1.6 POWER, 

espécie/tipo PAS/AUTOMÓVEL, combustível ALCO/GASOL, Ano Fab. 

2009, Ano Mod. 2009, placa NJG2334, cód. RENAVAM 00134133790 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). Após, 

vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a 

urgência. Cuiabá-MT, 14 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1029899-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1029899-90.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Medida Cautelar de 

Sustação de Protesto com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para que seja determinada a 

sustação do protesto da Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 2018.794902, 

junto ao Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT. Em síntese, é o que 

merece registro. Nesta Comarca foi instaurada a Vara Especializada de 

Execuções Fiscais, a qual compete “Processar e julgar, exclusivamente, 

os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, 

com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em 

dívida ativa”. Com efeito, da leitura da competência delimitada pelo Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, depreende-se que a Vara de 

Execuções Fiscais possui competência absoluta para o julgamento dos 

executivos fiscais e das ações correlatas, o que é o caso dos autos, em 

razão de já haver CDA constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo 

Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a 

competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, 

sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito 

ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou 

alterarem a competência absoluta”. Por corolário lógico da interpretação 

sistemática do dispositivo citado, conclui-se que compete à Vara 

Especializada de Execuções Fiscais processar e julgar a presente 

demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o feito em favor da Vara Especializada de Execuções 

Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as demais 

providências de estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e 

posterior remessa ao Cartório Distribuidor, caso verificada a 

impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os autos mediante 

acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014875-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DIEGO BRUNO PATRICIO DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(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 

1014875-90.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por DIEGO BRUNO PATRICIO DE LIMA 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 do Auto de 

Infração de Trânsito nº SINFRA 111200-MTA01923705967/00. 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 2164232). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 3041138), 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, 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 Decadência 

do Mandado de Segurança. A autoridade coatora levantou a referida 

preliminar sob o fundamento de que as multas foram lavradas no 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 

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 
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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 nulidade do Auto de 

Infração de Trânsito nº SINFRA 111200-MTA01923705967/00. 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 ao Impetrante, entendo que merece 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

1949464), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

sobre as multas/infrações aplicadas ao 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 Honda CG 125 Fan, ano/modelo 

2009/2010, placa JZW-5526, Chassi nº 9C2JC30705R025036 e RENAVAM 

nº 00855637366 de propriedade do Impetrante (ID nº 1949466), sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade do Auto de 
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Infração referente à multa a qual o Impetrante não foi duplamente 

notificado, qual seja o Auto de Infração de Trânsito nº SINFRA 

111200-MTA01923705967/00, devendo ser banida 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, 14 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1020750-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO FELIPE MIOTTO (ADVOGADO(A))

DHYEGO DA SILVA CORREA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO n°: 1020750-70.2018.8.11.0041 

(PJE 5). SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança com 

pedido liminar proposto por DHIEGO DA SILVA CORRÊA em face do 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN/MT, ambos devidamente qualificados, objetivando o licenciamento 

e a transferência do veículo espécie/tipo pas/automóvel/nenhuma, marca 

honda city lx flex, ano e modelo 2010, cor prata, placas njr 1623, renavam 

00202652424, consoante faz prova o crlv e crv anexo, sem a exigência 

do pagamento das pseudo infrações identificadas nos autos. Com a inicial, 

vieram acostados os documentos. O requerente atravessa petição 

requerendo a desistência do feito, conforme se verifica no ID n°. 

15184084. 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 

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, 14 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020371-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO NASCIMENTO (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1020371-66.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: EMILIO NASCIMENTO 

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: 8793043 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 Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

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 
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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, 14 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012403-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAX RAFAEL GONCALVES GIROLOMETTO (IMPETRANTE)

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANTONIO FRANCISCO MOREIRA FERNANDES

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1012403-19.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por MAX RAFAEL 

GONCALVES GIROLOMETTO 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 Honda CG 150 FAN ESI, ano/modelo 

2011/2012, placa OAU-6936, Chassi nº 9C2KC1670CR413809 (ID nº 

1623433), 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 1638007). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 3074538), alegando, em sede de preliminar, a inviabilidade da via 

eleita, 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 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. 

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 
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Impetrante que seja determinada à autoridade coatora que proceda ao 

imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo Honda CG 150 

FAN ESI, ano/modelo 2011/2012, placa OAU-6936, Chassi nº 

9C2KC1670CR413809 (ID nº 1623433), 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 veículo marca/modelo Honda CG 150 FAN ESI, 

ano/modelo 2011/2012, placa OAU-6936, Chassi nº 9C2KC1670CR413809 

de propriedade do Impetrante (ID nº 1623433), 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, 14 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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TEREZA VITORIO NEIVA (AUTOR(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: 

1004665-77.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: TEREZA VITORIO 

NEIVA 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. Ao ID: 8832532 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 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 
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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, 

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 
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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, 14 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003181-27.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ZAIN ANTUNES DE 

BARROS 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. Ao ID: 545219 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 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 
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conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 
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CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 14 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1019453-62.2017.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: WILSON DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos 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: 8792207 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 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 
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efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 
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houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual 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, 14 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: 

1008149-03.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: LISETE DUARTE DO 

BELEM 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. Ao ID: 8833771 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 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, 
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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 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 14 de Setembro 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: 

1011983-14.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 5620140). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica às fls., afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria de Estado de Administração, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 
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precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o autor, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será 

objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 14 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1024485-48.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por JOSE FABIO JESUS PEREIRA 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 CB600F HORNET, placa NUD-5732 com ano de 

fabricação de 2012, cor Preta, chassi 9C2PC4220CR001225 Código 

Renavam 00457875836, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Afirma que as multas 
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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°. 9628843. 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 
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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 CB600F HORNET, placa NUD-5732 com ano de 

fabricação de 2012, cor Preta, chassi 9C2PC4220CR001225 Código 

Renavam 00457875836, 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: 1013705-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MENDES ABREU (AUTOR(A))

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1013705-83.2016.8.11.0041 (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 

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: 4317414). 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 
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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 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 14 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1027788-36.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por SEBASTIÃO DE AZEVEDO 

VIEIRA contra ato indigitado coator de lavra do SUPERINTENDENTE DE 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à 

autoridade coatora que cumpra com a sua obrigação político constitucional 

de viabilizarem o fornecimento do medicamento denominado 

“Bevacizumabe”, nos termos da prescrição de seu médico especialista (ID 

nº 14948422). Em síntese, é o que merece registro. Cumpre salientar que 

o Mandado de Segurança é um remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Ademais, o rito do Mandado de Segurança exige que o 

direito deve ser comprovado de plano por via documental, já que descabe 

nessa via a dilação probatória. A sua impetração deve vir acompanhada 

de documentos que não deixem dúvidas quanto à existência do fato 

afirmado, ou seja, da prática de ato ilegal de autoridade pública. Destarte, 

na via mandamental descabe a produção de provas outras que não as 

documentais, ou seja, é inviável a dilação probatória. Quem não prova de 

modo insofismável, com documentos, o que deduz na inicial, não tem a 

condição especial da ação de Mandado de Segurança. Como relatado, a 

parte Impetrante almeja com a impetração do presente mandamus a 

concessão de medida liminar para seja determinado à autoridade coatora 

que forneça o fármaco denominado “Bevacizumabe”, nos termos da 

prescrição de seu médico especialista (ID nº 14948422). Em que pese 

toda a argumentação despendida pela parte Impetrante, perfilho do 

entendimento de que, em relação ao caso vertente, a via escolhida não se 

mostra adequada, uma vez que a documentação carreada não atesta de 

forma clara que a utilização dos fármacos pleiteados é imprescindível ao 

tratamento a ser submetido. De mais a mais, o rito do Mandado de 

Segurança não é via adequada, tendo em vista que, além de inviabilizar a 

instrução probatória, ainda impede que a Administração Pública questione 

os valores dos medicamentos ou exija a prestação de contas, quando for 

o caso. Por fim, importante consignar que o direito à saúde tem proteção 

constitucional e que, portanto, é líquido e certo. No entanto, a ausência da 

prova pré-constituída, que, in casu, remete à dúvida quanto à utilização do 

medicamento pleiteado, notadamente quanto ao parecer do NAT acostado 

(ID nº 14989173), impede a concessão da segurança pleiteada, eis que 

inviabiliza a demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo. 

Nesse sentido, dispõe o entendimento da jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO – AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE 

– DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO 

MANTIDA. Tratando-se de mandado de segurança, necessária a 

verificação do atendimento dos requisitos de violação ou ameaça a direito 

líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal. 

Assim, para que a segurança vindicada seja concedida torna-se 

imprescindível que o direito líquido e certo (resultante de fato certo) seja 

comprovado de plano por documento inequívoco, independentemente de 

exame técnico, porquanto nesta via estreita não se admite a dilação 

probatória, haja vista que a cognição na ação mandamental é plena e 

exauriente de acordo com a prova produzida (secundum eventum 

probationis). Por consequência, ausente a prova pré-constituída não há se 

falar em demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo a ser 

protegido”. (AgR 75204/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017). 

“AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À 

SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO - PACIENTE NÃO 

CADASTRADO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE VAGAS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DO PODER PÚBLICO NO FORNECIMENTO 

DO ATENDIMENTO MÉDICO PRETENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - 

NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DENEGAÇÃO DA 

SEGURANÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Pela própria 

natureza da ação constitucional, há imprescindibilidade de demonstração 

inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito invocado. O 

mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e 

certo, nos termos do artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal”. (AgR 

143480/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015). Assim, ante a incompatibilidade 

da pretensão do Impetrante com a via eleita, a qual se mostra inadequada 

para tal, mostra-se imprescindível o indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 10 da Lei nº 12.016/2009. ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, INDEFIRO A INICIAL e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, I 

do CPC/2015. Consigno que a presente decisão não trará qualquer 

prejuízo à eventual ação a ser ajuizada pelo procedimento comum; Isento 

de custas. Intimem-se. Após, decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1006719-02.2017.8.11.0002 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por HANDERSON VIDAL 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 Honda CG 150 FAN EST, ano/modelo 2012/2012, cor 

preta, placa OBH-4678, RENAVAM nº 484957899 e chassi nº 

9C2KC1670CR607775 de sua propriedade (ID nº 9689673), 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°. 

9779115. 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 
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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 Honda CG 150 FAN EST, ano/modelo 2012/2012, cor preta, 

placa OBH-4678, RENAVAM nº 484957899 e chassi nº 

9C2KC1670CR607775 de sua propriedade (ID nº 9689673), 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. 
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1026314-64.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por PAULO ROBERTO SEIXAS QUINTINO 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 PAS/MOTOCICLO – YAMAHA/XT 660R, 

ANO/MODELO 2008, COR PRETA, PLACAS JYR 3284, RENAVAM 

00959423095, 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°. 9698048. 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 
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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 PAS/MOTOCICLO – YAMAHA/XT 660R, ANO/MODELO 

2008, COR PRETA, PLACAS JYR 3284, RENAVAM 00959423095, 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: 

1016030-31.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTES: LENIL PAES DE 

OLIVEIRAE 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 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: 4370835). 

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 – vinculados 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. 
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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 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 
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remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos 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, 14 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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LAUDELINA BOTELHO DOS SANTOS (AUTOR(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

WALMER FERREIRA SANDER

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1009223-92.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: LAUDELINA BOTELHO 

DOS SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA 

Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 4316911). 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 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 
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dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 
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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, 14 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1023937-23.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por FABIOLA DE FIGUEIREDO 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/DUSTER, placa PVF 0396, chassi 

93YHSR7P5FJ535016, RENAVAM 01030589736, 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°. 9334691. 

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. 4. 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. 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 
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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/DUSTER, placa PVF 0396, chassi 

93YHSR7P5FJ535016, RENAVAM 01030589736, 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, 14 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1026797-94.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por MARIA BOM DESPACHO FERREIRA 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/FOX 1.0, ANO 2009 e MODELO 

2010, COR VERMELHA, PLACAS NPD 7527, RENAVAM 00178914720, 

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°. 9700458. 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/FOX 1.0, ANO 2009 e MODELO 2010, COR VERMELHA, 

PLACAS NPD 7527, RENAVAM 00178914720, 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, 14 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1016755-20.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ROZALIA EMILIA DE 

PAULA E SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. 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 
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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: 4371868). 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 
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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, 14 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1024782-55.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por JOLURDIMAR JOSE 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 VW GOL especial MB, placa QBJ 0292, 

1.0, ano 2015/2015, RENAVAN: 01043187658, cor Branca, 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°. 

9435344. 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 
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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 

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 especial MB, placa QBJ 0292, 1.0, ano 2015/2015, 

RENAVAN: 01043187658, cor Branca, 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, 
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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, 14 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027449-14.2017.8.11.0041
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VANTONILDO CLAUDINO DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (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):

MARCOS VINICIUS SILVA E SOUSA

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1027449-14.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por VANTONILDO 

CLAUDINO DO NASCIMENTO 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 de 2017, relativo ao veículo RENAULT/DUSTER 16D, cor Branca, 

chassi 93YHSR6PDJ510532, Placa OBJ8788, RENAVAM 00494742860, 

Ano 2012/2013, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa 

lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que sejam 

anuladas as multas aplicadas. 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 2017, 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 9763385). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 10185101), 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 determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2016, relativo ao veículo 

marca/modelo GM Zafira, ano/modelo 2002/2002, placa KAM-1905, Chassi 

nº 9BGTT75B0C162771 (ID nº 1021672), sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que sejam anuladas as multas aplicadas. 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 310 de 528



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 ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado (ID nº 

9695519), denota-se que não houve a observância da dupla notificação 

por parte da municipalidade e do Estado de Mato Grosso sobre as 

multas/infrações aplicadas ao 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 

Estado de São Paulo ou pela Polícia Rodoviária Federal, 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 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 RENAULT/DUSTER 

16D, cor Branca, chassi 93YHSR6PDJ510532, Placa OBJ8788, RENAVAM 

00494742860, Ano 2012/2013 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, 14 de setembro de 
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MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1028580-24.2017.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA. Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por DERICK HANDER ARRUDA ORMOND 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 CITROEN C3 90m TENDANCE; Placa: 

OBJ5719; Cor: PRATA; RENAVAM 00494391723, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 
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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°. 9887319. 

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 
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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 CITROEN C3 90m TENDANCE; Placa: OBJ5719; Cor: PRATA; 

RENAVAM 00494391723, 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, 14 de Setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, Cpf: 

06475531120, Rg: 0198796-8, Filiação: Luzia Celedonia de Miranda 

Almeida e Francisco Sales de Almeida, data de nascimento: 03/07/1946, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a), engenheiro civil, Telefone 

3321-5468. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30515 Nr: 1996-42.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Alimentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIANA ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 

05617630000123. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31859 Nr: 3181-18.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IMOBILIARIA CASA PROPRIA LTDA- ME, 

CNPJ: 03111507000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34548 Nr: 1671-33.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO ARRUDA JURHOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OTAVIO ARRUDA JURHOSA, Cpf: 

02403921165, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 503,94 (Quinhentos e tres reais e noventa e 

quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32424 Nr: 191-20.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES 

LTDA, MARILENA APARECIDA RIBEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARILENA APARECIDA RIBEIRO E 

SILVA, Cpf: 42451264187, Rg: 583.886, Filiação: Maria Elena Ambrosio 

Ribeiro e Domingos Sávio Ribeiro, data de nascimento: 10/01/1969, 

brasileiro(a), natural de Rio Branco-MT, solteiro(a), Telefone (65) 9982 

3279. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30588 Nr: 2061-37.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viana Alimentos Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIANA ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 

05617630000123. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32281 Nr: 82-06.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDEMIRCIO CORREIA FERNANDES, 

CNPJ: 02522335000103. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 580,40 (Quinhentos e oitenta reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo 

do deste edital, sob pena de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas 

processuais e/ou taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27288 Nr: 1546-36.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PMH PRODUTOS MEDICOS 

HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 00740696000273. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28499 Nr: 694-75.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARMELITO TORRES, Cpf: 

00173452191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018
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Lindalva Santana Paixão

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8152 Nr: 767-28.2008.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São José Ltda, Adelino Ramos 

Rodrigues, José Carlos Ramos Rodrigues, Sílvio Ramos Rodrigues, Úrsula 

Montibeller Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - 

Procurador do Estado de MT - OAB:, Luiz Carlos Pinheiro de 

Souza - Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ LTDA, 

CNPJ: 03141488000165. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 598,84 (Quinhentos e noventa e oito reais e 

oitenta e quatro centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27435 Nr: 1664-12.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VIVA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 

ME, CNPJ: 04664822000128. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32299 Nr: 100-27.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FRREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO FRREIRA DE CARVALHO, Cpf: 

95443860178, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27443 Nr: 1670-19.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALITY BIER BAR E RESTAURANTE LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): QUALITY BIER BAR E RESTAURANTE 

LTDA ME, CNPJ: 14039748000102. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28615 Nr: 776-09.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ, Cpf: 

21879125668, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29704 Nr: 1415-27.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA VALERIA CARDOSO LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIA VALERIA CARDOSO LUZ, Cpf: 

31825605149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36153 Nr: 2769-53.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYSSA RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAYSSA RAMOS DE SOUZA, Cpf: 

02279352176, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,86 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

oitenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39243 Nr: 983-37.2018.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO JULIO TOMAZ- 

PROC. DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEMIR DE MELO, Cpf: 85775223853, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30986 Nr: 2432-98.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Machado da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA HELENA MACHADO DA ROSA, 

Cpf: 30757282920, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 545,51 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e um centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26012 Nr: 723-62.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOELSON LUIS DA SILVA, Cpf: 

56893051115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32425 Nr: 192-05.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

MAURICIO HIDEAKI KUZAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 

CNPJ: 03989217002370 e atualmente em local incerto e não sabido 

MAURICIO HIDEAKI KUZAI, Cpf: 16649370991, Rg: 1128066, brasileiro(a), 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32282 Nr: 83-88.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JUSCELINO RIBEIRO DA SILVA, Cpf: 

24808792168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,56 (Quinhentos e quarenta e tres reais e 

cinquenta e seis centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, sob pena de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT..

 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, Lindalva Santana 

Paixão, digitei.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 22363 Nr: 1200-90.2012.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, CONSTIL 

CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA, CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE - CEMAT, ENCOMIND ENGENHARIA COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, 

ATRATIVA ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Joel Cardoso - 

OAB:3472-A, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749-B, Carlos 

Eduardo Maluf Pereira - OAB:10407, Fábio Silva Teodoro Borges - 

OAB:12.742, Fernanda Pieper Espínola - OAB:8489, José Carlos de 

Oliveira Guimarães Junior - OAB:5.959, José Carlos Guimarães Jr. 

- OAB:5959, Marco Antônio Jobim - OAB:6412, Murillo Espinola de 

Oliveira Lima - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - 

OAB:4.062, Patricia Cavalcanti de Albuquerque - Procuradora 

Municipal - OAB:7.892, Paulo Sérgio Daufenbach - OAB:5.325, 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:, RODRIGO 

AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11363/MT

 .Entretanto, no caso presente não há que se admitir o julgamento 

antecipado da lide, como pretende o Parquet Estadual, pois os documentos 

que instruíram a inicial desta ACP não se submeteram ao crivo do 

contraditório e da ampla defesa, conforme bem alegaram as Construtoras 

Requeridas em suas oportunas contestações, já que se trata de 

procedimento pré-processual e inquisitorial, conforme acima já 

fundamentado por este Juízo.Com efeito, evidencia-se das próprias 

contestações das Construtoras Requeridas que há questões 

controvertidas que devem submeter-se à ampla defesa e ao contraditório, 

após realização de perícia técnica, para que este Juízo possa tomar 

conhecimento dos acontecimentos e fatos, principalmente quanto aos 

alegados danos causados ao meio ambiente quando da realização das 

obras da implantação da Avenida Edna Affi, também conhecida como 

Avenida das Torres, e proferir a decisão quanto ao mérito com a 

necessária segurança e certeza.Nesses termos, ad cautellun deixo por 

ora de analisar as demais provas requeridas, deferindo, neste momento, a 

produção de prova pericial requerida por todas as Partes nesta ACP.Para 

sua realização, nomeio como perito judicial o Sr. LUIZ FERNANDO PINTO 

BARCELLOS, graduado em Engenharia Civil, devidamente inscrito no 

CREA/MT sob o nº 220408749-1, domiciliado na Rua Buenos Aires, 452, 

Jardim das Américas, nesta Capital, telefones: (65) 99319-0008 / 

3317-1200, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso.INTIMEM-SE as Partes para, querendo, indicar Assistente e 

formular seus quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (CPC/2015, art. 465, 

§1º, e incisos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35684 Nr: 2465-54.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS MENDES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinícius coelho do prado - 

OAB:20888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do Municipio 

de Cuiabá - OAB:

 Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para anular o Auto 

de Infração n. 7221 (fl. 28) proveniente da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Assuntos Fundiários de Cuiabá (MT), por conseguinte, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução de mérito.Deixo de condenar o requerido nas 

custas e despesas processuais por ser ele isento, nos termos do artigo 

3º, inciso I, da Lei estadual n. 7.603/2001, e condeno-o em honorários 

advocatícios, que fixo no valor de R$ 764,69 (setecentos e sessenta e 

quatro reais e sessenta e nove centavos), nos termos do art. 85, §§2º e 

3º, do CPC/2015.Outrossim, deixo de submeter ao reexame necessário, 

nos termos do artigo 496, §3º, inciso II, do CPC.Decorrido o prazo recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de 

estilo.P.R.I.C.Cuiabá, 12 de setembro de 2018.Rodrigo Roberto CurvoJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30554 Nr: 2029-32.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS DIST. DE MOVEIS E 
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ELETRODOMEST S/A, ERIVELTO DA SILVA GASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Pereira Fernandes - 

OAB:18786, gyordano reiners brito almeida - OAB:23574/O, 

LEONARDO DE LIMA NAVES - OAB:91.166MG

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

por meio da penhora online às fls. 18/19, JULGO EXTINTO o presente feito, 

com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que Certidão de Dívida 

Ativa n. 1411950 já contempla os honorários advocatícios em favor da 

Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Determino o imediato desbloqueio da penhora efetivada por meio do 

sistema Bacen-Jud em duplicidade na conta de Erivelto da Silva Gasques 

(fls. 18/19).

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

6. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 42141 Nr: 2793-47.2018.811.0082

 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, bem como trazer uma cópia da inicial, bem como 

depositar o valor de R$ 67,74 referente ao pagamento de diligência do 

Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco CREDIJUD, Banco: 

756, Agência 4256, Conta Corrente 1484-2, CPF: 338.983.166-53, não 

podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 41307 Nr: 2293-78.2018.811.0082

 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: DANILO AIMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE E 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE DE MATO GROSSO -SEMA, SR. JOÃO DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA 

VIEIRA - OAB:33223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme 

dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, 

inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.Publique-se. 

Intimem-se. Após, não havendo recurso voluntário, arquive-se com as 

baixas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23232 Nr: 742-39.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, LA PROVENCE VIE 

DECPRAÇÕES LTDA, RAIMUNDO BEZERRA BONA, KARLA KRAUSE 

BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Huendel Rolim Wender - 

OAB:10858/MT

 Vistos.

Considerando os teores das manifestações do MIINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL (fls. 364/366) e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT (fl. 380), em 

especial ao que consta no Relatório Técnico n. 202/2018 (fls. 368/378) e 

na CI n. 316/2018/ASS.TÉCNICA/SORP/OS Nº 743/SORP (fls. 383/386), por 

derradeiro, INTIMEM-SE os requeridos para no prazo de 30 (trinta) dias 

comprovarem o cumprimento das pendências apontadas, sem prejuízo da 

comprovação de que vem cumprindo com o estabelecido no item 1.1.8. do 

acordo firmado às fls. 319/325.

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36386 Nr: 2964-38.2017.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASTRO IMOBILIARIA E CONST. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julyeferson Christiano da 

Costa Santos - OAB:17844, VANESSA ALVES CONTO - OAB:15414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. INTIME-SE a embargante para, querendo, se manifestar sobre a 

impugnação e documentos apresentados às fls. 70/149, no prazo de 10 

(dez) dias,

 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

3. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 37246 Nr: 3441-61.2017.811.0082

 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: LUIS CANDIDO DE OLIVEIRA, JOAQUIM CANDIDO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia G. Podolan - OAB:6581

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REQUERENTES: LUIS CANDIDO DE OLIVEIRA E OUTRO

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

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, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018.
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Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 39302 Nr: 1035-33.2018.811.0082

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RASTRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA PATRICIA M.D. 

OLIVEIRA - OAB:19.685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do Exposto, com base nas alegações acima tecidas, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do Código 

de Processo Civil.Condeno o embargante nas custas e despesas 

processuais, se existentes.Com o trânsito em julgado e observadas as 

formalidades legais, arquivem-se.P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34376 Nr: 1561-34.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINEA COMERCIO DE PLANTAS E SERVIÇOS 

LTDA EPP, LUZIA RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Infere-se dos autos que após tentativas de citação por carta e por oficial 

de justiça, que restaram infrutíferas, a executada foi citada por edital (fls. 

19/20).

 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que 

há necessidade de se nomear curador especial ao executado que, citado 

por edital, não atendeu ao chamamento, em atendimento ao princípio do 

contraditório (REsp n. 785090/MG).

Desse modo, deixo de apreciar do pedido de fls. 21/23, bem como NOMEIO 

a Defensoria Pública como curadora especial do executado, nos termos 

do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos à Defensoria Pública, dando-lhe ciência da 

nomeação, bem assim para que requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 12 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 6005 Nr: 472-59.2006.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacidio Carandina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patryck Araújo Ayala - 

Procurador do Estado de MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joel Quintella - OAB:9563/MT

 Certifico que impulsiono o feito a fim de intimar o patrono do executado 

para dar prosseguimento no feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 36973 Nr: 3315-11.2017.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS ERIL PEREIRA, DEONATO 

CASEMIRO DA SILVA, IVO HELIO SCHAPHAUSER, AQUILES LAZAROTO, 

JOSE BORGES, CARLO ALBERTO BARROS, ANA LUCIA ROTINHA, 

BEATRIZ PIETRO MELLO, IVAN SALLA, SANDOVAL CARNEIRO, LAERCIO 

ALVES DE LUNA, THAIS FERNANDA DE PAULA, PAULO ROBERTO 

VIANA, IRACEMA CEZAR, MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, CAROLINE F. 

HUGUINEY, TATIANE DEBACKER, JOAO LUIS CHAINÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON N. BARBOSA - 

OAB:PROMOTRO DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PIERAZZO AP. DA 

SILVA - OAB:159.771-OAB/MG

 Certifico e dou fé que, impulsiono os autos com a finalidade de intimar o 

Adv. Victor da Silva Neves, OAB 24725/O, para que devolva os autos no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 467156 Nr: 31113-38.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEAN DEIVISON DE SOUZA MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SUELI GRAMINHO DA 

SILVA - OAB:18.432-E, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - 

OAB:13714

 Autos código nº 467156

Vistos, etc;

Não havendo diligências a ser realizadas e nem outras irregularidades a 

ser sanadas, DOU COMO PREPARADO o presente processo, ordenando 

que o acusado Josean Deivison de Souza Magalhães seja submetido a 

julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, cuja sessão designo para o dia 29 

de outubro de 2018, às 13h30min, no Plenário do Tribunal do Júri desta 

capital.

Tome a Srª Gestora as providências cabíveis à realização do ato, 

expedindo-se o necessário.

 Requisitem-se as F.A.C. como de costume e requerido pelas partes.

Defiro os pedidos de fls. 456. Atenda-se, observando o prazo do artigo 

479 do CPP e respectivas intimações.

Requisite-se o réu.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 521148 Nr: 13183-02.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO MATEUS CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSÉ RODRIGUES - 

OAB:25.093/O

 Vistos, etc.

Em face da juntada aos autos de comprovante atualizado da residência 

fixa do recuperando Edivaldo Mateus Cunha, REVOGO a prisão decretada 

nos autos, bem como, designo audiência admonitória para o dia 

18/10/2018, às 16h30min.

Intime-se o penitente no endereço declinado às fls. 364.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 447473 Nr: 24431-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONALDO SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID SEABRA JUNIOR - 

OAB:23097/MT
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 1.Trata-se de pedido formulado pelo recuperando Ivonaldo Santana da 

Silva de transferência para a ala denominada “contêiner”, para que possa 

exercer atividades laborais, para fins de remição, além do que o mesmo 

não se adaptou a crença religiosa da Unidade I, ala F, cubículo 18, 

corredor A, no CRC. (fl. 73)2.À fl. 75, o documentos necessários a 

justificar a análise por parte deste juízo, no caso a comprovação de que 

houve a apreciação e indeferimento do pedido de transferência de raio/ala 

pelo diretor do CRC.6.Nessa perspectiva, sabe-se que tais questões é 

atribuição da direção do estabelecimento penal e eventuais restrições ou 

suspensões a algum direito serão realizadas por meio de ato motivado, 

com base no art. 41, e seu parágrafo único, da LEP, de maneira que 

efetuar requerimento diretamente ao judiciário com tal finalidade, implica em 

violação frontal ao referido dispositivo.7.A propósito, eis a 

jurisprudência:TJSC – Agravo de Execução Penal interposto contra 

decisão que não apreciou , FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO, ITENS 

BÁSICOS DE HIGIENE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUESTIONADA 

QUE FOI DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 

PRETENSO FORNECIMENTO DE LIVROS PARA PARTICIPAÇÃO DE OU 

OMISSÃO DA AUTORIDADE PRISIONAL. DECISUM MANTIDO. RECURSO 

CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Execução 

Penal n. 0007141-65.2017.8.24.0023, de São José, rel. Des. Leopoldo 

Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 17-10-2017). Grifos 

nosso8.Diante disso, à míngua de provas acerca do esgotamento das vias 

administrativas, deixo de analisar o pedido de transferência de ala 

formulado pelo recuperando.9.Intime-se.10.Tendo em vista que o requisito 

objetivo será preenchido apenas em 2022, aguarde-se em cartório o seu 

cumprimento, devendo realizar-se novo cálculo no próximo ano, nos 

termos do art. 66, X, da LEP, com posterior conclusão caso haja pedido a 

ser analisado.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 468311 Nr: 8202-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:21547

 Atento a cota ministerial de fls. 159/160, determino seja o recuperando 

submetido a exame psicossocial.

Oficie-se à direção do estabelecimento prisional onde o recuperando 

esteja recluso para, no prazo máximo de 15 dias, elaborar o exame 

psicossocial e encaminhar a este juízo.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que se 

manifeste quanto ao atestado de trabalho e folhas de frequência juntados 

às fls. 170/176.

Com o aporte da manifestação ministerial, venham-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 424234 Nr: 29998-79.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 Vistos,

I. O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja 

fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento 

Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ 

COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de 

Execução), cujas condições são às seguintes:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 

horas do dia seguinte, estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, 

contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A 

comprovação do emprego será feita por:

 1.1) carteira de trabalho ou contrato de trabalho devidamente assinado; 

ou, ainda, documento que ateste a constituição da empresa.

 1.2) contrato por tempo determinado, assinado junto a Fundação Nova 

Chance (situada no endereço Rua Governador Jari Gomes, nº 454, Bairro 

Boa Esperança, em Cuiabá – telefone 3613-8612/ 3613-8617 - entre a 

Empaer e o Cemitério da Boa Esperança – das 13:00 às 19:00 horas, para 

participação de cursos, voltados à qualificação profissional, bem como, 

assinar contrato por prazo determinado).

O documento deverá ser entregue, no prazo de 07 (sete) dias, na 

Secretaria da 2ª Vara Criminal de Cuiabá – Fórum de Cuiabá, corredor F, 

sala 44/B, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço 

do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

2. Não Comprovando o trabalho no prazo de 07 (sete) dias, deverá 

recolher-se em sua residência – em estado de prisão domiciliar – por 23 

(vinte e três) dias, buscando trabalho por telefone. Completados 30 (trinta) 

dias da entrada do(a) recuperando(a) no cumprimento do regime 

semiaberto e não tendo comprovado o exercício de atividade lícita, será 

possível a sua regressão para o regime FECHADO;

3. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que 

está sendo monitorado(a) – em residência, trabalho, escola e no culto 

religioso, desde que devidamente autorizado pelo juiz.

 É possível que o(a) recuperando(a) solicite AUTORIZAÇÃO JUDICIAL 

para:

a) TRABALHAR, em local fechado, após o horário permitido, devendo 

conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o 

vinculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) frequentar CURSOS, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu 

pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a 

frequentá-las em horário especial, após às 20:00 horas;

c) participar de CULTOS RELIGIOSOS, devendo o(a) penitente apresentar 

carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo 

horário do culto.

Em situações de caso fortuito ou força maior, deve-se comunicar o fato, 

imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone 

constante no termo de instrução e justificar o evento no dia seguinte em 

juízo;

4. É proibida a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar das Comarcas de Cuiabá e Várzea 

Grande, devendo permanecer nos locais e horários previamente 

autorizados por este Juízo, sob pena de regressão do regime de 

cumprimento de pena;

5. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

6. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo e locais similares;

7. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

8. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

9. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

10. Comparecer mensalmente na Secretaria da 2ª Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá - Execução Penal – Corredor F, Sala 44-B, do Fórum 

de Cuiabá, para:

 a) assinar o termo de comparecimento;

b) comprovar o trabalho do mês;

c) fiscalização da tornozeleira.

 11. Comparecer ao CAPS (em Cuiabá situa-se no endereço Rua Edgar 

Vieira (antiga Rua 01), nº 305, Bairro Boa Esperança, telefone 3634-5948 

OU Rua Rio Grande do Sul, nº 504, Bairro Jardim Paulista, telefone 

3617-1830); em Várzea Grande situa-se no endereço Av. Castelo Branco, 

nº 2333, telefone 3691-5908) para que se submeta a tratamento 

psicossocial, individual ou em grupo, bem como, receber acompanhamento 

da equipe técnica da Fundação Nova Chance, a qual remeterá a este juízo 

atestado de frequência mensal referente aos atendimentos do 

reeducando.

II. Fica ciente, o(a) sentenciado(a), que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, PODERÁ SER DECRETADA A 

SUA PRISÃO, com a finalidade de apresentá-lo IMEDIATAMENTE em 

audiência de justificação, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO 

e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme 

dispõem o artigo 50, inciso V e artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a 
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violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do(a) 

apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se 

impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, 

seriedade e comprometimento do(a) monitorado(a).

III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de dano, perda, violação 

e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, 

estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, 

RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE RECOLHAM O 

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS .

V. Elabore-se o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas 

dos autos às partes para se manifestarem.

VI. As partes presentes saem devidamente cientes deste ato processual.

VII. O recuperando passará a residir no endereço indicado na declaração 

que acompanha o presente termo.

VIII. Expeça-se o Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.

O(A) reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive 

sendo-lhe entregue uma via deste termo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 449604 Nr: 26599-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN WALBUGIS NUNES DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT, ODILZON DAS NEVES GRAUZ JÚNIOR - OAB:6836/MT

 Vistos etc,

Trata-se de requerimento de incidente de insanidade mental formulado pelo 

ilustre representante do Ministério Público solicitando a instauração de 

incidente de insanidade mental com o fito de verificar a higidez mental do 

recuperando IVAN WALBUGIS NUNES DE MATTOS, o qual, de acordo com 

o "parquet", está em regime aberto.

Prescreve o art. 183, da LEP que, se no curso da execução da pena 

privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde 

mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da 

Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a 

substituição da pena por medida de segurança.

 Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos e em 

observância ao que determina o art. 149 do CPP , determino:

I - Oficie-se ao Diretor do Instituto Médico Legal - setor de psiquiatria 

requisitando: a) seja informada, em cinco dias, data para realização do 

exame do réu e b) seja procedido ao exame do réu, devendo apresentar o 

laudo pericial no prazo de 45 dias, contados da data da realização do ato 

pericial, sob pena de desobediência.

II - Designada a data do exame, requisite-se o réu para que se apresente 

no local indicado, bem como remeta-se cópia dos presentes autos e carga 

do vindouro executivo de pena.

IV - Intimem-se a defesa com a máxima urgência.

V - Vindo o laudo, abra-se vista as partes para se manifestarem no prazo 

de 05 (cinco) dias.

VI - Nomeio curador ao indigitado na pessoa do nobre Advogado Dr. 

CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO, conforme estatui o art. 150, § 2º, do CPP.

VII - Formem-se autos apartados de incidente de insanidade mental, 

conforme determina o art. 153 do CPP .

VIII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 400982 Nr: 5236-96.2015.811.0042

 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): ATLLAS REMIOS FARIAS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, OILSON AMORIM DOS REIS - 

OAB:7035/MT, ORLANDO FERREIRA NUNES - OAB:33405

 Analisando os autos, verifico que às fls. 1.352/1.353 o Ministério Público 

manifestou favorável à autorização de viagem do recuperando para 

realização de procedimento cirúrgico, desde que sejam juntados aos autos 

comprovantes do agendamento da viagem e do procedimento cirúrgico, 

bem como requereu a realização de cálculo atualizado de pena.

Diante disso, intime-se a defesa para que junte aos autos, com a máxima 

urgência, comprovantes de agendamento da passagem e do procedimento 

cirúrgico, bem como o período que necessitará ficar ausente, nos termos 

da LEP.

Intime-se a defesa.

Por fim, elabore-se de cálculo atualizado de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 414555 Nr: 19564-31.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR ALESSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT

 Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao Ministério Público, 

pois consoante sedimentada jurisprudência do STJ, no caso de concurso 

de condenações, será realizada a soma de todas as reprimendas nos 

termos do art. 111 da LEP. Vejamos:STJ – RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E 

RECLUSÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. REGIME 

PRISIONAL. 1. No caso, o Tribunal evem ser somadas para fins de 

unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena 

privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. 

Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. 3. Recurso 

provido. (REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018). Grifos nossoNeste ponto, a fim 

de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 

02 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que 

não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a 

continuidade delitiva, e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao 

recuperando, as quais totalizam 19 anos e 15 dias de reclusão.Ademais, 

analisando os elementos supra, verifica-se que até a data (08.05.2017) o 

apenado cumpriu 04 anos e 28 dias de sua -lhe, portanto, 12 anos, 10 

meses e 28 dias de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da 

LEP c/c art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, fixo o regime fechado para o 

cumprimento da reprimenda.Fixo o dia 10.04.2013 (última prisão) como 

data-base para a concessão de eventuais benefícios.Elabore-se cálculo 

de pena atualizado, dando-se, posteriormente vista às partes para 

manifestação.Por fim, reitere-se o ofício de fl. 190, expedido à direção do 

CRC, consignando o prazo de 05 dias para a resposta, sob pena de 

incorrer no crime de desobediência.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 479423 Nr: 19217-27.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO RODRIGUES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Greicy Kelly - OAB:228490

 Vistos, etc.

Em complemento a decisão e fls. 66, declaro remido 23 (vinte e três) dias 

da pena do recuperando Marcos Antônio Rodrigues Júnior, com fulcro no 

art. 126 da LEP.

Atualize-se o cálculo de pena.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 469211 Nr: 9101-59.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, pedro monteiro da silva - OAB:22459/0, 

RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - OAB:15.386

 Autos nº 9101-59.2017.811.0042

Código 469211

Vistos etc.

Revelam os autos que o(a) recuperando(a) Anderson Santos cumpre 
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pena no regime fechado.

É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença 

imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua 

harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da 

Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal.

Assim, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de 

configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, 

também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 

3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão 

ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 

distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 

competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, 

de 2011)

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 

trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou 

nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.(Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 

1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou 

superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o 

que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso 

de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de 

execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no 

inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa.”

In casu, o(a) recuperando(a) fez prova de que laborou 242 (duzentos e 

quarenta e dois) dias inéditos, nos meses de Setembro/2017 a Abril/2018, 

o que lhe dá o direito a remição de 80 (oitenta) dias, conforme atestado de 

trabalho de fls. 39.

Assim, tendo em vista que a cada 03 (três) dias laborados o(a) 

apenado(a) fará jus a 01 (um) dia de remição, com fulcro no art. 126 e art. 

66, inciso III, alínea “c”, da LEP, DECLARO remidos 80 (oitenta) dias de 

pena do(a) recuperando(a) Anderson Santos, em face dos 242 (duzentos 

e quarenta e dois) dias trabalhados.

Atualize-se o cálculo de pena, ofertando-se, em seguida, vista às partes.

Após, conclusos para homologação.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 31 de Agosto de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 157671 Nr: 5032-28.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIDISSON FRANCISCO DE OLIVEIRA 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6703, JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT

 Desta feita, quer parecer que a Direção daquela Unidade Prisional 

encontra-se com dificuldade em remeter a este Juízo os documentos em 

sua forma original, como requerido pelo MPE, porquanto, tal situação tem 

se repetido em vários executivos de pena desta Vara.Assim, tendo em 

vista que a Lei dispõe acerca da obrigatoriedade de a autoridade 

administrativa encaminhar apenas as cópias dos registros de todos os 

condenados que estejam trabalhando na unidade prisional, fato que se 

observa nos presentes autos às fls. 318/330 e, conforme mencionado 

alhures, indicam que são advindas, friso, diretamente da direção da 

Penitenciária Central do Estado há de se entender por satisfeitos as 

exigências da Lei, isso porque, até que se comprovem o contrário, os 

documentos enviados pela direção daquela Unidade gozam de presunção 

de veracidade.Nesse sentido, declaro remidos 167 (cento e sessenta e 

sete) dias da pena do recuperando Naidisson Francisco de Oliveira 

Araújo, em face dos 305 (trezentos e cinco) dias laborados, no período de 

Maio/2016 a Fevereiro/2018, conforme folhas de frequência de fls. 

318/330.Elabore-se cálculo de pena. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 452218 Nr: 29346-28.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN FÉLIX DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nadesca Calmon Freitas - 

OAB:11.548

 Vistos, etc.

1. Em consonância com o parecer ministerial retro, INDEFIRO o pedido de 

transferência formulado pela Defesa do penitente, às fls. 109/119, 

porquanto não restou comprovado o alegado risco no convívio com o 

preso Marton da Silva Lisboa Junior.

2. Por outro lado, considerando uma possível rixa entre os réus, OFICIE-SE 

aos Diretores dos Centros de Ressocialização de Cuiabá e de Várzea 

Grande solicitando informação sobre a viabilidade de uma permuta e para 

que apure os fatos narrados pela Defesa.

3. Elabore-se cálculo de pena e, após, às partes para manifestação.

4. Sem prejuízo, determino a submissão do recuperando aos exames 

previstos nos artigos 5º e 8º da LEP, bem como a juntada de atestado de 

comportamento carcerário e de trabalho, se houver.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 418685 Nr: 23968-28.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS - OAB:12803/MT

 Vistos, etc...

Em consonância com o parecer ministerial, declaro remidos 94 (noventa e 

quatro) dias da pena imposta ao reeducando, em face dos 284 (duzentos 

e oitenta e quatro) dias inéditos trabalhados, no período de abril/2017 a 

fevereiro/2018, conforme atestado de trabalho de fls. 755/756 (LEP, artigo 

126, § 1º, inciso II).

Ante o aporte de nova guia de execução penal definitiva (fls. 720), oriunda 

da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, proceda-se com a 

elaboração de novo cálculo de pena, visando nortear o regime inicial do 

cumprimento de pena, fins do disposto no artigo 111 da LEP.

Após a confecção do cálculo, abra-se vista às partes para manifestação.

Por fim, façam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 415861 Nr: 20953-51.2015.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PIRES DA SILVA, LUAN CARLOS 

SILVA SANTANA, ALEX HARRISON DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Luan Carlos Silva Santana, Cpf: 03146665166, Rg: 

19561261 SSP MT Filiação: Carlos Pinto de Santana e Lucia Maria 

Magalhaes Silva Santana, data de nascimento: 06/02/1992, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, convivente, encarregado de maquinas, Endereço: 

Rua 06, N.° 69, Bairro: Carumbé, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 27/02/2018, às fls. 

495/522, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR LUAN CARLOS 

SILVA SANTANA pelo delito descrito no Artigo 157, § 2°, I e II, c/c Art. 61, 

II, alínea "h", na forma do Art. 70, todos do CP, ambos do CP, à pena de 06 

(seis) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento 

de 23 (vinte e três) dias-multa, regime semiaberto, nos termos do Art. 33, 

§3º, do CP.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 422689 Nr: 28331-58.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL DE SOUZA SANTOS

 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. JOSÉ ARNALDO DA SILVA BARRETO. OAB/MT: 8684

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): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 415861 Nr: 20953-51.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO PIRES DA SILVA, LUAN CARLOS 

SILVA SANTANA, ALEX HARRISON DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/RAZÕES DE APELAÇÃO

Prazo:05

Intimando:DR. JULIERME F. M. SILVA. OAB/MT: 11.811 DR. MARCELO 

FELÍCIO GARCIA. OAB/MT: 7.297

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, mais 

precisamente para apresentar as razoes de apelacao no prazo legal, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Thiago de Souza Santos

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445461 Nr: 22350-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY SILVA DE SOUZA, JOÃO FERNANDO 

ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANNE FONSECA 

MILHOMEM - OAB:19686/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT, ROBERTA DE ARRUDA CHICA DUARTE - 

OAB:19594/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROBERTA DE 

ARRUDA CHICA DUARTE, para devolução dos autos nº 

22350-14.2016.811.0042, Protocolo 445461, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 463467 Nr: 3348-24.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO SILVA, 

DOUGLAS RAFAEL NASCIMENTO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): UNIVERSAL SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 

08830513000131. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar a empresa acima qualificada, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, compareça nesta secretaria com registro da arma de fogo, 

REVÓLVER, MARCA TAURUS, CALIBRE. 38, N° DE SÉRIE DO148027, e 

autorização para portar o referido artefato, sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: CÓDIGO 463467Vistos etc.Em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ, determino que as partes se manifestem em 03 

(três) dias sobre a necessidade de manutenção do armamento sob guarda 

oficial até o deslinde da presente ação penal, bem como, acerca do laudo 

pericial apresentado, impugnando e apresentando as razões de tal 

proceder, como forma de acelerar a destinação do material, seja para 

destruição, seja para guarda ou restituição do armamento.Após as 

devidas manifestações em relação à destinação da arma, oficie-se a 

Delegacia de Armamentos e Químicos, na Polícia Federal, para que informe 

se há registro da arma e, caso positivo, encaminhe a este Juízo nome e 

endereço do proprietário. Consigne no ofício que a resposta poderá ser 

encaminhada no e-mail desta Vara, discriminando em seu texto o 

respectivo endereço.Após, intime-se o proprietário da arma de fogo para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente junto aos autos documento 

de registro da arma de fogo e autorização para portar o referido artefato, 

sob pena de decreto de perda do bem.Apresentado o referido documento 

e certificada a propriedade pela Senhora Gestora, proceda-se à 

restituição.Em não sendo encontrados registros do proprietário da arma de 

fogo e, considerando as informações de fls. 121 e 123, em cumprimento 

ao Provimento n°05/2017 – CGJ decreto o perdimento da arma de fogo, 

fazendo-o na forma do artigo 91, II, “a”, do Código Penal, determinando o 

encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 1.478 e 1.479, seção 

20 do capítulo VII, da CNGC.Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor 

do Fórum, responsável pela Seção de Depósito, para que sejam 

determinadas as providências que entender cabíveis, conforme previsto 

no Provimento nº 05/2017-CGJ.No mais, aguarde-se a readequação da 
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pauta para designação de audiência. Cumpra-se.Cuiabá - MT, 07 de 

fevereiro 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, 13 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423466 Nr: 29153-47.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS VINICIUS SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUGUSTO SOUZA B DE CARVALHO, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o interessado acima qualificado, 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 um Revólver, 

marca Taurus, calibre 38, número de série BG22014, sob pena de 

perdimento.

Despacho/Decisão: CÓDIGO: 423466Vistos.Compulsando os autos 

verifica-se que a arma apreendida nos autos possui registro no nome de 

Augusto Souza B. de Carvalho, contudo o mesmo não foi localizado para 

restituição, conforme certidão de fls. 152/154.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, 06 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, 13 de setembro de 2018

Fabricio Figueiredo Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 Vistos etc.

 I – Aguarde-se a audiência designada para o dia 11.12.2017 às 14h00 na 

qual deverá comparecer apenas o corréu Marcos Vinicius Santos Moura.

 II – Oficie-se a PCE informando que apenas Marcos deverá ser conduzido 

na data acima.

III – Saem os presentes intimados.

IV – Para o ato nomeio para a defesa de Fabiana o Defensor que atua 

nesta Vara.

 IV – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público de Francisco e Marcos, nomeado para defesa de 

Fabiana, nesta data.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 IV – Com relação ao pedido de liberdade para Marcos, entendo que o 

mesmo é benemérito de acolhimento, pois a instrução está finda e o prazo 

de prisão está longo, de modo que o defiro e determino a expedição de 

alvará de soltura em seu favor, devendo ser posto em liberdade, salvo se 

por outro motivo estiver preso.

V - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 168692 Nr: 15983-81.2010.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ANCELMO VILELA, GILBERTO 

GONÇALVES DOS SANTOS, VALDEIR PRIMO OU PRINS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONOFRE RUSSO FILHO - OAB:

 Vistos,

 I – Prejudico a presente audiência, em face da ausência das testemunhas.

II – Comunique-se a Diretoria do Fórum, quanto ao descumprimento 

ocorrido nestes autos quanto a não devolução de mandado de intimação 

para audiência, conforme prazo estabelecido pela CNGC, que em seu 

Capítulo II, Seção 5, Art. 373, dispõe que:

 “No caso de intimação para audiência, os mandados serão devolvidos até 

48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, salvo 

deliberação judicial em contrário”.

III – Designo audiência para o dia 18.10.18 às 15h00 para oitiva das 

testemunhas faltantes.

IV – Intimem-se.

V- Saem os presentes intimados.

VI - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUIS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

ONOFRE RUSSO FILHO
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Advogado de defesa (Renato)

RENATO ANCELMO VILELA

Réu

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 372239 Nr: 13009-32.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL AMBRÓSIO DO CARMO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

KATIA VALADARES SILVA

Advogada de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 PROCESSO Nº 26277-51.2017.811.0042 Cód. 486665

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS:FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA

 MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA

 FABIANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA

Vistos etc.

Do exame dos autos, verifica-se resta pendente o interrogatório do 

acusado MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

09.08.2018 às 16h00min.

 Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 10 de julho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no 

arquivo de áudio e vídeo e parte dispositiva segue transcrita:

 “Posto isso e estando presentes os requisitos legais da custódia cautelar, 

MANTENHO a prisão do autuado MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, 

qualificado nos autos, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 

312 e 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal e por se mostrarem 

inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Cumpra-se.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 Vistos etc.

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. Aguarde-se o cumprimento do Mandado de Prisão expedido em 

desfavor do acusado MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 Sendo assim, DECRETO a prisão preventiva de MARCOS VINICIUS 

SANTOS MOURA, qualificado nos autos, nos termos do art. 282, § 4º, do 

Código de Processo Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão em 

desfavor do acusado com urgência.Verifica-se que resta tão somente a 

realização do interrogatório do acusado MARCOS, sendo assim, 

aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor 

deste, para somente após designar audiência.Cumpra-se.Cuiabá - MT, 05 

de fevereiro de 2018.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 Sendo assim, REVOGO a prisão de FRANCISCO DHAHER REZENDE 

LESSA e MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, dado o excesso de prazo 
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na conclusão do processo e a inexistência de motivos autorizadores da 

custódia.Contudo, com fundamento no art. 282 do CPP, aplico aos 

acusados as seguintes medidas cautelares: 1.MONITORAÇÃO 

ELETRÔNICA (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a 

tornozeleira; DEVER DE carregar a bateria todos os dias por 03 (três) 

horas consecutivas; DEVER DE zelar pela conservação do aparelho não 

podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou 

qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que 

alguém os danifique).2.Recolhimento noturno no período de 18h às 06h, 

finais de semana e feriados.3.Comparecer a todos os atos do processo 

(art. 319, I, CPP);4.Não mudar de residência, ou ausentar-se da Comarca, 

por período superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização deste Juízo 

(art. 319, IV, CPP);5.Proibição de aproximar da vítima a e de seus 

familiares;6.Comparecer em juízo, trimestralmente para informar e justificar 

suas atividades.7.Fica ciente que o descumprimento de quaisquer das 

condições acima significa quebra da liberdade provisória e, 

consequentemente, a determinação de expedição de mandado de 

prisão.Expeça-se, com urgência, o ALVARÁ DE SOLTURA, devendo os 

acusados FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA e MARCOS VINICIUS 

SANTOS MOURA serem postos imediatamente em liberdade, salvo se por 

outro motivo estiverem presos.Advirta os acusados que a inobservância 

de quaisquer das medidas cautelares aplicadas ensejará a decretação de 

sua prisão preventiva (art. 282, § 4º, CPP). Proceda a retirada/baixa da 

prisão do indiciado no Sistema de Cadastro Nacional de Mandado de 

Prisão do CNJ.Após as diligências supra, retornem-me os autos conclusos 

para designação de audiência.Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2017.LÍDIO MODESTO 

DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 Vistos,

 I – Colha-se a manifestação do Ministério Público em relação ao pedido de 

revogação.

 II – Após voltem-me conclusos para análise e redesignação desta 

audiência prejudicada nesta data pela ausência do acusado.

III – Cumpra-se

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 LUIZ AUGUSTO FARSULA

 Advogado de Fabiana

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Espécie – Art. 157 § 2º, II, do CP.

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Parte Ré: Willian Roberto da Silva.

Data e horário: Segunda-feira, 13 de Novembro de 2017, às 14:00 horas.

PRESENTES

Juiz de Direito: Dr. Lídio Modesto da Silva Filho.

Promotor de Justiça: Dr. Amarildo Cesar Fachone.

Defensor Público: Dr. Luís Fernando Lopes Navarro.

AUSENTES

Réu: Willian Roberto da Silva

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se ausência do acusado, tendo em vista 

que o mesmo foi intimado fl. 208.

O representante do Ministério Público considerando que o acusado foi 

devidamente intimado e não compareceu a solenidade, requer sua revelia.

Na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal foram indagadas as 

partes se porventura pretendem requerer diligencias na referida fase.

Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade pela ausência do acusado.

II – DECRETO a revelia do acusado com fulcro no art. 367, in fine, do 

Código de Processo Penal.

III – Abra-se vista as partes para manifestarem na fase do art. 402 do CPP.

IV – Após eventual diligências e, em nada sendo requerido, que 

apresentem memoriais escritos, vindo-me conclusos a seguir.

 V - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 Vistos etc.

 I – Analisando a Resposta à Acusação, tendo o Ministério Público 

solicitado o Reconhecimento Pessoal da ré, entendo que este ato deverá 

ser realizado após a fase de recepção da peça.

 II – Realizado o Reconhecimento Pessoal, observou-se que a vítima 

apontou como ré do processo pessoa diversa da Ré SELMA, inclusive, 

reconhecendo pessoalmente a pessoa que afirma ser a autora da 

subtração. Por esta razão, o Ministério Público requereu a substituição do 

Polo Passivo da acusada SELMA passando a figurar no seu lugar a ora 

denunciada FABIANA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA, filha de Roberto 

Pereira e Amália Amancia Rodrigues.

 Estando provada a ilegitimidade da ré SELMA e devidamente identificada a 

ré FABIANA, Defiro a substituição, nos termos do art. 259 do CPP e dou 

seguimento ao feito, agora em desfavor de FABIANA CRISTINA 

RODRIGUES PEREIRA.

 III - Reconheço como devidamente concluída a citação da ré FABIANA e 

realizada a sua defesa.

IV – Nomeio para patrocinar a defesa da ré FABIANA o drº LUIZ 

AUGUSTO FARSULA, arbitrando honorários no montante de R$800,00, 

para conclusão deste ato.

 V – Determino a baixa na distribuição em relação à SELMA e a inclusão de 

FABIANA, nos termos do item IV desta deliberação.

 VI – As partes desistem das testemunhas não ouvidas.

 VII – Designo para o dia 13/11/2017 às 13h00 audiência de continuidade 

dessa instrução.

Às providencias.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO
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Defensor Público de Francisco e Marcos

LUIZ AUGUSTO FARSULA

Advogado de defesa da ré Selma

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 PROCESSO Nº 26277-51.2017.811..0042 (Código: 486665)

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉUS FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA

MARCOS VÍNICIUS SANTOS MOURA

SELMA AMANCIA RODRIGUES PEREIRA

 Vistos,

Compulsando os autos verifica-se que foi infrutífera a citação da ré Selma 

Amância (fl. 98).

Defiro o pedido ministerial, devendo a ré ser intimada no endereço 

declinado à fl. 117.

Quantos aos demais acusados, aguardem-se a data da audiência já 

designada nestes autos.

Às providências.

Cuiabá - MT, 09 de outubro de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 Cód.: 486665

Vistos,

Compulsando os autos verifica-se que:

I – REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O ministério Público à fl. 05-V requereu a elaboração e juntada do laudo 

pericial papiloscópico de identificação criminal com confronto de 

impressões digitais do acusado Marcos Vinícius Santos Moura.

DEFIRO o item 1 (um) de fl. 05-V conforme requerido pelo Parquet, 

oficie-se a POLITEC .

II – Ré SELMA AMANCIA RODRIGUES PEREIRA

Verifica-se que foi infrutífera a citação da acusada Selma, conforme a 

certidão de fl. 98.

 Remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste em 

relação à certidão citação negativa (fl. 98)

III – Réus FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA e MARCOS VÍNICIUS 

MOURA

Os mesmos foram devidamente citados (fl. 101) e apresentaram suas 

defesas à fl.106.

Desta, forma designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

08.11.2017, às 15h00min.

 Após, Intimem-se às testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pelas 

defesas, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso 

seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, bem como seu (s) advogado (s), caso existente 

no feito, o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Por fim, cumpra-se a determinação contida na CNGC, no que concerne ao 

seu Capítulo II, Seção 3, art. 338, que dispõe:

“Pelo menos 15 (quinze) dias antes da audiência, o gestor judiciário 

examinará o processo a fim de verificar se todas as providências para a 

sua realização foram tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, 

deverá ser suprida a falha, fazendo-se a conclusão dos autos, se for o 

caso. Esta diligência será certificada nos autos”.

Às providências.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 PROCESSO N.º 26277-51.2017.811.0042 (CÓDIGO: 486665) 

AUTORMINISTÉRIO PÚBLICORÉUFRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA e SELMA AMANCIA RODRIGUES 

PEREIRAVISTOS;I- Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público às fls. 04/05, uma vez que preenchidos 

os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.Cite-se os acusados para, no 

prazo de 10 (dez) dias, respondem à acusação.Colacione no mandado a 

advertência de que os denunciados, em suas respostas, poderão arguir 

preliminares e alegarem tudo o que interesse à suas defesas, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, CPP). Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o 

Oficial de Justiça observar o que determina o artigo 1.373, § 3º, da CNGC, 

indagando os acusados se eles pretendem constituir advogados ou 

deseja que lhe seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a 

sua defesa, caso em que o Oficial de Justiça deverá mencionar as razões 

pelas quais os denunciados não tem a intenção de contratar defensor, 

consoante o artigo 1.373, § 4° da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 486665 Nr: 26277-51.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA, 

MARCOS VINICIUS SANTOS MOURA, FABIANA CRISTINA RODRIGUES 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Augusto Farsula - 

OAB:18710/B

 AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE N.º 26277-51.2017.811.0042 (Cód.: 

486665)

INDICIADOS FRANCISCO DHAHER REZENDE LESSA E MARCOS VINICIUS 

SANTOS MOUTA

Vistos em correição,

Processo em ordem.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste acerca 

do oferecimento da denúncia ou da necessidade de novas diligências.

Cuiabá-MT, 28 de julho de 2017.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 352251 Nr: 13645-32.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOMINGOS DA COSTA PINTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 13645-32.2013.811.0042 (CÓDIGO: 352251) 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: NILSON DOMINGOS DA COSTA PINTO 

SENTENÇA 7. Extinção da Punibilidade: De outro giro, ainda que não se 

trate da melhor técnica, em razão da pena estabelecida ao acusado, esta 

prescreve em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, 

tempo este já decorrido entre o recebimento da denúncia (28.04.2014) e a 

presente data, de modo que JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de NILSON 

DOMINGOS DA COSTA PINTO, qualificado nos autos, relativamente aos 

fatos descritos na denúncia destes autos, o que faço com fulcro no art. 

107, inciso IV, c.c. art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como 

no art. 61, do Código de Processo Penal. 8. Deliberações Finais: Com 

relação à fiança paga pelo acusado em sede policial (fl. 57), determino sua 

intimação pessoal e, caso não seja encontrado intime-o por edital, com o 

prazo de 15 (quinze) dias, consignando-se o prazo de 10 (dez) dias para 

comparecer em Juízo para levantamento da importância depositada. Não 

comparecendo o acusado ou seus sucessores, com fundamento no § 2º 

do art. 89, da Lei 9.099/95, 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. Quanto aos demais objetos 

apreendidos (fl. 21), declaro o perdimento dos mesmos 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. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cuiabá-MT, 03 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.: 382114 Nr: 23945-19.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL ALVARO DE ASSIS, MARIOEDIS 

BARREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 23945-19.2014.811.0042 (CÓDIGO: 382114)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: ISRAEL ALVARO DE ASSIS

MARIOEDIS BARREIRO

Vistos etc.

Sentença condenatória prolatada às fls. 176/182.

 O acusado MARIOEDIS BARREIRO foi intimado da sentença condenatória 

e manifestou interesse em recorrer (fls. 183/185). A defesa interpôs 

recurso de apelação (fls. 192), sendo o mesmo tempestivo (fl. 193).

Foi expedido edital de intimação para o acusado ISRAEL ALVARO DE 

ASSIS em 21.06.2018 (fl. 189) e ainda não houve o decurso de prazo.

Sendo assim, RECEBO a Apelação interposta pela defesa do acusado 

MARIOEDIS BARREIRO e ACOLHO o pedido formulado pela defesa do réu, 

quanto a apresentação das razões de apelação no Juízo ad quem (fl. 

192), nos termos do artigo 600, § 4º, do Código Processual Penal.

Determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora as formalidades legais, do 

artigo 601, § 2º, do Código Processual Penal.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 11 de setembro 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 474554 Nr: 14451-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NANDA LUZ SOARES QUADROS, RAONI 

TEIXEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS 

- OAB:

 PROCESSO CRIME Nº: 14451-28.2017.811.0042 (Código: 474554)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉUS: NANDA LUZ SOARES QUADROS

 RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a ré NANDA LUZ SOARES 

QUADROS não foi citada pessoalmente (fls. 78-A/79), diante disso, acolho 

o parecer ministerial de fl. 123 e determino que a acusada seja citada 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, a acusada 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 da acusada ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo a implicada, certifique-se e 

abra-se novas vistas ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá-MT, 11 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 432238 Nr: 8127-56.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MOREIRA DA COSTA VIEIRA, 

LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE JUSSARA ALVES - 

OAB:17867MT

 Intimo o advogado do réu LEONARDO VICTOR NUNES DA SILVA, para 

comparecer na audiência designada para a data de 18/10/2018 às 13:30 

hrs na sala de audiências da 5ª vara Criminal de Cuiabá.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 409702 Nr: 14369-65.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILTON SILVA BATISTA, SINVALDO 

JUNIOR BARBOSA ROCHA, EVALDO BARRETO RONDON NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 INTIMO O ADVOGADO DE DEFESA PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 11 DE OUTUBRO DE 2018, AS 17 

HORAS, NA SALA DE AUDIÊNCIAS DA 5ª VARA CRIMINAL DE 

CUIABÁ-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 526245 Nr: 18156-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY SANTOS DE JESUS, FELIPE SALES 

DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ROBSON DA SILVA - OAB:17.056/MT
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 Intimo o Advogado de Defesa para audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 02 de Outubro de 2018, as 15 horas, na sala de 

audiências da 5ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá-MT.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 413210 Nr: 18091-10.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS AXL RODRIGUES DOS SANTOS, 

EDSON MEDINA DE SOUZA, ELIAS BARBOSA CRISANTO, SILDELE DE 

ALMEIDA CRISANTO, JOÃO VICTOR BARROS DE FRANÇA, SÉRGIO 

ALMEIDA CRISANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, LAURO GONÇALO DA 

COSTA - OAB:15304/MT, ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 Processo Crime nº. 18091-10.2015.811.0042 – Cód. 413210

Vistos etc,...

Considerando a readequação da pauta, redesigno o dia 28/11/2018 às 

14h45min para audiência de instrução e julgamento.

Notifiquem-se todos.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de outubro de 2017.

Suzana Guimarães Ribeiro

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159461 Nr: 6811-18.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO TEIXEIRA DOS SANTOS, JOSÉ 

EDUARDO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ EDUARDO GOMES, Rg: 2412005-7, 

Filiação: José Gomes e Alda Lúcia Gomes, data de nascimento: 

24/04/1972, brasileiro(a), natural de Uberlandia-MG, solteiro(a), serviços 

gerais, Telefone 9204-4960. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 26 de Abril de 2010, tendo o réu 

sido denunciado como incurso nas penas do Art. 155, §4°, I, IV DO 

CODIGO PENAL.

Despacho: Tendo em vista que em consulta ao sistema de informações 

eleitorais, verifica-se um endereço incompleto, eis que, não apresenta 

nome de bairro, considerando ainda a inexistência de outros endereços, 

cite-se o denunciado José Eduardo Gomes por meio de edital. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 470170 Nr: 10063-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI GONÇALVES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONI GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, Rg: 

15570916, Filiação: Luzia Gonçalves e Lindomar Gonçalves Conceição, 

data de nascimento: 13/06/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), desempregado. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Crime ocorrido no dia 01 de Dezembro de 2016, tendo o 

réu sido denunciado como incurso nas penas do Art. 155, § 4°, INCISO IV 

C/C Art. 14, INCISO II, AMBOS DO CODIGO PENAL

Despacho: Vistos em correição,Diante das tentativas infrutíferas de se 

proceder a citação pessoal do denunciado Roni Gonçalves da Conceição 

(fl.50 e 58), considerando ainda a inexistência de outros endereços, cite-o 

por meio de edital.Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GESSICA CATARINA 

MARINHO DAS NEVES , digitei.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

Zeneide Vieira Santana Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 520204 Nr: 12269-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO FERNANDES DIAS, JOÃO BATISTA 

MOTA JUNIOR, RAMON HENRIQUE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12.586, DAVID SEABRA JUNIOR - OAB:23097/MT, 

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - OAB:21852/MT

 INTIMAR o(a,s) advogado(a,s) do(s) réu(s) DIOGO FERNANDES DIAS, 

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - OAB/MT 21852, para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, informar nos autos o motivo do não 

comparecimento à audiência de instrução e julgamento realizada no dia 

12/09/2018 às 14:00 horas, sob pena de tal fato ser comunicado à 

OAB/MT, bem como INTIMAR da redesignação do ato para o dia 

29/10/2018 às 16:45 horas.

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 475213 Nr: 15128-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, 

RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO DA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, 

Cpf: 93527870130, Rg: 10677763, Filiação: Maria Jose da Conceição de 

Almeida e Manoel de Almeida, data de nascimento: 27/07/1982, 

brasileiro(a), natural de Poção de Pedras-MA, solteiro(a), aux. de pedreiro. 

atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: DENUNCIADO NOS TERMOS DO ART. 155, §4°, INCISO II 

E IV DO CÓDIGO PENAL.

Despacho: Processo: 475213Acusados: Adriano da Conceição de 

Almeida e outroReeducando: Márcio Aparecido da Silva.Despacho.Diante 

manifestação ministerial às fls. 101, determino a citação do acusado 

Adriano Conceição de Almeida, via edital, notificando-os para 

apresentarem suas DEFESAS INICIAIS, com prazo de quinze dias, dos 

termos do artigo 396 e 396-A, do código de Processo Penal.Oficie-se ao 

Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso, solicitando informações se 

os Acusados não se encontram presos ou recolhidos em algum dos 

Presídios deste Estado.Com relação ao acusado Rafael Rodrigues de 

Oliveira, espeça-se um novo Mandado de Citação, fazendo constar o 

endereço informado pelo Ministério Publica, às fl. 101, do feito.Expeça-se 

o necessário.Cumpra-se.Cuiabá, 16 de agosto de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria Karolina Nunes de 

Melo, digitei.

Cuiabá, 28 de agosto de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 481891 Nr: 21699-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPO, LRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ROBSON DA SILVA - OAB:17056/0

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DO ACUSADO EVERTON PEREIRA OLIVEIRA 

PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS, NO PRAZO LEGAL

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 527515 Nr: 19449-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT

 INTIMAR O DR ADEMIR ROSA GOMES OAB/MT 11390, DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14:30 

HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 517990 Nr: 10216-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDSN, RFDSOM, BDDSN, MDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 "(...)Rafael Ferreira dos Santos no final da audiência de instrução e 

julgamento, realizada no dia 27/08/2018, veio em Juízo, requerer, com 

base no que autoriza o artigo 120, da Lei Processual Penal, a restituição 

de uma Carteira Nacional de Habilitação, e um bilhete de DPVA nº 

013707138576, uma chave de uma motocicleta, marca Honda com a chave 

de residência, com chaveiro de cordão verde, que afirma lhe pertencer e 

que foram apreendidos nos autos(...) POSTO ISSO, acato as falas 

ministeriais e com fundamento artigo 120 da Lei Processual Penal, defiro 

em parte as restituições dos bens requisitados, e, indefiro por ora, a 

restituição dos documentos acima citados, que poderão ser requisitados 

pela Senhora Maria Ferreira dos Santos, conforme manifestação 

ministerial(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 517000 Nr: 9344-66.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSÉRGIO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR O DR CELSO BONINI OAB/SP 15297 E PAULO ROBERTO DE 

ALMEIDA SANTOS FILHO OAB/MT 13.685, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 15:50 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 137975 Nr: 5180-73.2009.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS ROBERTO PASSARINI, PEDRO 

AMILTO PASSARINI, ALTAIR BATTISTUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - ROBERTO JHONNES PASSARINI - OAB/MT 

22.878, SOBRE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE restituição de um 

semirreboque, marca Krone, chassi 9AU020930V1029640, placa 

JYN-7351, cor branca, ano/modelo 1997, que afirma lhe pertencer e que 

foi apreendido, nos presentes autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 528231 Nr: 20081-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON DE LIMA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA HINTZE - 

OAB:21.489

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR A RESPOSTA A 

ACUSAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 512034 Nr: 4637-55.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO RODRIGUES ROSA, CLEITON 

HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VICTOR HUGO RODRIGUES ROSA, Cpf: 

04765045110, Rg: 25905791, Filiação: Gedalia Souza Rodrigues e Valdeir 

Rosa, data de nascimento: 29/06/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), entregador de agua, Telefone 992509398, atualmente em local 

incerto e não sabido CLEITON HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA, Cpf: 

02773879228, Rg: 2807514, Filiação: Maria Aparecida Rodrigues da Silva 

e Gilberto Silva Pereira, data de nascimento: 17/09/1996, brasileiro(a), 

natural de Caceres-MT, solteiro(a), Telefone 992505671/93224831 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARCOS RYELLYS ROBERT 

RODRIGUES BACA, brasileiro(a), Telefone (65) 9 8125-5328. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU(RÉ) para manifestar se tem interesse na 
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restituição de quaisquer bens ou valores por ventura apreendidos quando 

de sua prisão e em sendo positiva sua resposta intimá-lo(a) para 

comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena 

de seu não comparecimento no prazo acima estipulado resultar renúncia 

tácita de tais bens ou valores, e, necessário perdimento.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Concluídas as investigações foi o presente 

procedimento encaminhado ao douto representante do Ministério Público 

desta comarca, tendo o mesmo em sua manifestação de fls. 53/54, 

opinado pelo arquivamento do feito, por inexistir justa causa para a 

promoção de ação penal, vez que não ficou demonstrado que os 

suspeitos praticaram o crime de tráfico de drogas.ISTO POSTO, pelo que 

dos autos consta, acolho o parecer do ilustre representante do Ministério 

Público, levado a efeito nas fls. 53/54 e cujos fundamentos por ele 

expostos adoto como razões de decidir. O conjunto probatório colhido no 

Inquérito Policial, efetivamente não autoriza, por ora, a propositura da ação 

penal. Determino, como requerido, o ARQUIVAMENTO do Inquérito Policial, 

ressalvada a hipótese do artigo 18, do Código de Processo 

Penal.Proceda-se a incineração dos entorpecentes apreendidos.Quanto 

aos demais objetos, documentos e dinheiro apreendidos, restituam-se aos 

seus legítimos proprietários.Feitas as necessárias anotações e 

comunicações, arquive-se.Às providencias. Expediente necessário. 

Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 405643 Nr: 28558-82.2014.811.0042

 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): FRANCISCO FÁBIO TEIXEIRA, CRISTINA DA 

SILVA GAMA, CLETER GIEHL GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO TAQUES - OAB:15.025, 

RAFAEL PANZARINI - OAB:10426/MT, ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT, VANDERLEY SOUZA AMORIM - 

OAB:10207/MT, VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - OAB:21852/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTINA DA SILVA GAMA, Cpf: 

02566385190, Rg: 196.99.78.6, Filiação: Jose Francisco Gama e Maria 

Cristina da Siva Gama, data de nascimento: 21/07/1981, brasileiro(a), 

natural de Niterói-RJ, convivente, manicure. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A,S) RECUPERANDO(A,S), acima 

qualificado(a,s) para constituir novo defensor ou declarar se necessita de 

assistência da Defensoria Pública, para fazer sua defesa, uma vez que 

seu advogado renunciou o patrocínio de sua defesa.

Resumo da Inicial: " (...) Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa 

Excelência: CRISTINA DA SILVA GAMA, como incursa nas sanções do 

artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da lei n° 11.343/06 (...)"

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384180 Nr: 26147-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLALBER FALOHAN DE BARROS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13555/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLALBER FALOHAN DE BARROS 

FIGUEIREDO, Cpf: 05028607150, Rg: 23108681, Filiação: Silvana de Barros 

Figueiredo, data de nascimento: 20/04/1994, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), 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. Certificando, ainda, se o réu(ré) deseja recorrer ou não 

da r. sentença, bem como, se tem interesse na restituição de quaisquer 

bens ou valores por ventura apreendidos quando de sua prisão e em 

sendo positiva sua resposta intimá-lo(a) para comparecer, no prazo de 05 

(cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento 

no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, 

e, necessário perdimento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Sentença: " (...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado GLALBER FALOHAN DE BARROS FIGUEIREDO, 

RG: 2310868-1, CPF: 050.286.071-50, Filiação: Silvana de Barros 

Figueiredo, data de nascimento: 20/04/1994, brasileiro(a), Serviços Gerais, 

natural de Cuiabá/MT, Solteiro(a), Endereço: Rua 13, Casa 149, Quadra 72, 

Bairro: Voluntários da Pátria, Cidade: Cuiabá-MT, nas sanções do crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343\2006. TORNO A PENA 

CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de GLALBER FALOHAN DE 

BARROS FIGUEIREDO no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos. Em observância aos critérios 

previstos no art. 59 e art. 33, §2º, alínea “b”, ambos do Código Penal, c/c 

art. 42, da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em 

SEMIABERTO. (...)".

Cuiabá, 13 de setembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365076 Nr: 4857-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR DE ALENCAR BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IGOR DE ALENCAR BRITO, Rg: 

25389335, Filiação: Mauro Lorinaldo Rosa de Brito e Imavanda de Alencar 

Ferreira, data de nascimento: 03/05/1995, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 65 3667 0336. 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. Certificando, ainda, se o réu(ré) deseja recorrer ou não 

da r. sentença, bem como, se tem interesse na restituição de quaisquer 

bens ou valores por ventura apreendidos quando de sua prisão e em 

sendo positiva sua resposta intimá-lo(a) para comparecer, no prazo de 05 

(cinco) dias, na Secretaria da Vara, sob pena de seu não comparecimento 

no prazo acima estipulado resultar renúncia tácita de tais bens ou valores, 

e, necessário perdimento.

Sentença: " (...) ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o réu IGOR DE ALENCAR BRITO, filiação: Mauro Lorinaldo 

Rosa de Brito e Ilmavanda de Alencar Ferreira, data de nascimento: 

03/05/1995, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, residente à Rua 15,n. 186, 

Bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 
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11.343/06.TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de IGOR 

DE ALENCAR BRITO, no patamar de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de 

reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 167 

(cento e sessenta e sete) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código 

Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do 

dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos 

fatos.Estabeleço o regime ABERTO para cumprimento da pena privativa de 

liberdade, com fulcro no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal.(...)".

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, 13 de setembro de 2018

Franck Robson de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 516577 Nr: 8939-30.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 514864 Nr: 7338-86.2018.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILISON PINHEIRO DA SILVA MIRANDA, 

MARIANE CAROLINA LATORRE BRASIL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086/B, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530198 Nr: 21974-57.2018.811.0042

 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): ROBINSON DA CRUZ MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. PACHECO - 

OAB:10402/MT

 Impulsiono estes autos para intimar ao(s) patrono(s) constituído(s) para 

que devolva os autos em cartório, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob as penas da lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 506581 Nr: 45594-35.2017.811.0042

 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): EDELMO PEREIRA DE SOUZA, RAFAEL JUNIOR 

DE JESUS ANTONIO, DIEGO VIEIRA GONÇALVES, MARCO AURÉLIO 

MIRANDA RIBEIRO, LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO, JHORDAN 

BLENDO ALVES NUNES, GILBERTO NUNES, GIVANILDO DA SILVA BENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, Dyego 

Nunes da Silva Souza - OAB:14563, Katia Valadares Silva - 

OAB:23270/O, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, PAULO 

GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/MT, RODRIGO DA COSTA 

RIBEIRO - OAB:15386, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT, 

RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/O, VALDINEIDE OVIDIO DA 

SILVA DIAS - OAB:12803/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436322 Nr: 12597-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES BEZERRA, JOSE DA SILVA 

BASELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE MENDES DA SILVA, Rg: 

3184873, Filiação: Terezinha Firmina da Silva e Francisco Mendes Viana, 

data de nascimento: 25/09/1980, brasileiro(a), natural de Brasilia-DF, 

azulejista, Telefone 65 993169615. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S) para manifestar se tem interesse na 

restituição de quaisquer bens ou valores por ventura apreendidos quando 

de sua prisão e em sendo positiva sua resposta intimá-lo(a) para 

comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias na Secretaria da Vara, sob pena 

de seu não comparecimento no prazo acima estipulado resultar renúncia 

tácita de tais bens ou valores, e, necessário perdimento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GISELE TEIXEIRA DOS 

SANTOS, digitei.

Despacho/Decisão: " (...) Quanto aos demais objetos (relógio de pulso 

Technos, 01 aparelho Samsung de cor preta com bateria e um chip, 01 

RG, 01 aparelho Samsung preto com vermelho com bateria e um chip, 01 

chave, 01 aparelho celular LG de cor preta dual sim com bateria e um chip) 

por não haver vinculação com o ilícito, restituam-se aos réus.Condeno os 

réus ao pagamento das custas e despesas processuais, no entanto, 

deixo de cobrá-las na forma do disposto no artigo 12, da Lei n° 

1.060/1950. (...)".

Cuiabá, 14 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.: 539844 Nr: 31323-84.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO JORGE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mateus Cassio Marcelino - 

OAB:186.215/MG

 Vistos.

Designo o dia 08/10/2018, às 13h50min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante. Notifique-se o Ministério Público.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 520576 Nr: 12650-43.2018.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DE OLIVEIRA E CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16.382

 R. Hoje.

Nada obstante o teor da certidão supra, todavia vislumbro a possibilidade 

da aplicação do SURSI PROCESSUAL. Assim sendo designo audiência de 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PARA O DIA 22.10.2018 ÀS 

14:00H.

Int. o réu

Atenda conforme solicitado.

Dê ciência as partes ( ministério público e defensoria pública).

Cumpra.

Cuiabá, 11 de setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 538302 Nr: 29869-69.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO MONTEIRO REIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 Vistos.

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição de 

TESTEMUNHA DE DEFESA ( Igno Moimaz Junior ) e interrogatório do réu, 

para o dia, 24.09.2018 às 17h:45min.

Intimem à testemunha e o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como a data 

de realização da audiência.

Dê ciência ao representante do Ministério Público e da Defensoria Público.

Cumpra.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 539505 Nr: 31035-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CORREIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO RICARDO 

SCHAVAREN - OAB:16.592 OAB/MT

 Precatória n.º 31035-39.2018 ( Id. 539505 )

Vistos.

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de inquirição de 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO para o dia 24/09/2018, às 17h:00min.

Int. a testemunha, comunicando 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, 10 de setembro de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 465685 Nr: 5544-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDIR AGOSTINHO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA NEUMANN RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SANTOS SERAFIM - 

OAB:33559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando o feito, observo que formada a relação processual 

validamente com a citação da querelada, consoante se verifica com a 

certidão de fl. 40, dessa maneira, a fim de dar prosseguimento no feito, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10.10.2018 às 

17h00min.

Int. às partes, bem como testemunhas por elas arroladas.

Dê ciência ao ilustre representante do Ministério Público.

Cumpra.

 Cuiabá, 05 setembro de 2018.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 504344 Nr: 43380-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO MARTIMIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Burato - OAB:18.484

 Autos n. 43380-71.2017.811.0042.

I. Em razão do conflito de pauta com a 2ª Vara da Violência Doméstica e 

Familiar redesigno a audiência para o dia 24.09.2018 às 15:50 horas, 

primeira data livre na pauta.

 II. Oficie-se ao juízo deprecante informando a data designada para o ato.

III. Int.

 IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 06 de junho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 457995 Nr: 35290-11.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SABIONI VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de QUEIXA-CRIME ajuizada por Gastão Batista Tambara, em 

desfavor de Thiago Sabioni Valadares, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe, pela suposta prática dos delitos previstos nos 

artigos 139, caput, 140, caput, c/c artigo 140, todos do Código Penal.

Noutro ponto, o artigo 520 do Código de Processo Penal estabelece que o 

juiz, antes de receber a queixa, deverá oferecer às partes oportunidade 

para se reconciliarem.

Assim, DESIGNO AUDIÊNCIA PARA TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO para 

o dia 25.10.2018 às 15h20min.

INTIMEM-SE as partes, pessoalmente, bem como os procuradores 

constituídos nos autos, via D.J.E.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 457995 Nr: 35290-11.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO SABIONI VALADARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o querelante comprovar o pagamento da diligência para 

intimação das partes para audiência de tentativa de reconciliação 

designada para o dia 25/10/2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 465685 Nr: 5544-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VALDIR AGOSTINHO PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA NEUMANN RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO S. SPINELLI - 

OAB:15.204, THIAGO SANTOS SERAFIM - OAB:33559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Intimação para os procuradores do Querelante e Querelada para 

comprovarem o pagamento da diligência para intimação das partes e 

testemunhas para audiência.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 428471 Nr: 3917-59.2016.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN FERRAZ BERBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO 

MONTEIRO DE MORAES - OAB:17.413/MT, ELIERSON METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:19152

 VISTOS ETC.

Tendo em vista ofício juntado à fl. 270 e a certidão de fl. 272, reitere-se a 

carta precatória para a Comarca de Água Boa (fl. 250) visando a 

reinquirição da testemunha Alice Cristina de Arruda e Silva Alves.

Ademais, proceda-se ao necessário para a realização do ato aprazado na 

decisão do dia 11.5.2018 (fl. 246).

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 379678 Nr: 21358-24.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MACIEL, IREMAR MALTESO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a certidão lavrada em 15.8.2018 (fl. 238), REDESIGNO a 

sessão aprazada à fl. 208 para o dia 11.12.2018 às 15h30min, ocasião em 

que será procedida a oitiva das duas testemunhas de acusação.

Na mesma ocasião deverá ser empossado o Juiz Militar Suplente CAP PM 

José Eduardo da Silva Padilha Júnior, o qual deverá ser requisitado, bem 

como deliberado quanto aos ofícios de fls. 227 e 230 em relação aos 

Juízes Militares Titulares sorteados MAJ PM Caroline Bianca de Almeida 

Vieira Chiroli e CAP PM Thiago Vinicius Pinheiro da Silva.

Intimem-se as partes.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 540113 Nr: 31567-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, THIAGO DE ABREU FERREIRA - OAB:5928

 VISTOS ETC.

Virtualize-se o feito, apensando-se ao principal (código 477158).

Intime-se a defesa do réu Gerson Luiz Ferreira Correa Junior para, no 

prazo de 2 dias, manifestar sobre as violações indicadas nos relatórios de 

fls. 04/09, bem como sobre o auto de constatação e documentos de fls. 

12/16.

Decorrido o prazo, abra-se vista ao Ministério Público.

Em seguida, tragam conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 141194 Nr: 16376-40.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS SANTOS, EDIMAR GOMES 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO, MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VOTO DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR DOUTOR MURILO MOURA 

MESQUITA (PRESIDENTE DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA).

“VISTOS ETC.

Às fls. 167/171, a defesa do acusado Luiz Carlos Santos requereu a 

extinção da ação penal em razão de coisa julgada em relação aos autos n. 

11/2009, código 26172, que tramitou e foi sentenciado pelo Juizado 

Especial Cível e Criminal da Comarca de Campo Verde/MT.

Com a peça vieram os documentos de fls. 172/188.

Às fls. 212/307 foi juntada cópia integral do feito n. 11/2009, código 26172.

Às fls. 336/337, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento da 

exceção de coisa julgada.

É o relatório.

DECIDO.

O artigo 153 do CPPM dispõe que “Se o Juiz reconhecer que o feito sob o 

seu julgamento já foi, quanto ao fato principal, definitivamente julgado por 

sentença irrecorrível, mandará arquivar a nova denúncia declarando a 

razão porque o faz”.

Não é o caso dos autos.

Compulsando o feito, constata-se que o Termo Circunstanciado instaurado 

em desfavor dos denunciados, que tramitou perante o Juizado Especial 

Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, cuja cópia encontra-se 

encartada às fls. 212/307 (autos n. 11/2009, código 26172), diz respeito 

às providências adotadas em relação ao crime de abuso de autoridade 

perpetrado pelos acusados em face da vítima Marcos Roberto Monteiro.

Naqueles autos, os acusados cumpriram as condições da proposta de 

transação penal ofertada pelo Ministério Público e homologada pelo Juízo, 

tendo sido extinta a punibilidade de ambos, conforme decisão de fls. 

280/281.

No presente caso, os crimes pelos quais os réus foram denunciados não 

guardam nenhuma relação com a transação penal proposta aos acusados 

naquela comarca, na medida em que o objeto e os fundamentos são 

distintos daquele procedimento.

Frise-se que, nesta ação penal, além dos crimes descritos nos artigos 209 

e 259 do CPM, pelos quais os acusados tiveram extinta a punibilidade em 

face da prescrição, conforme decisão de fl. 340 e verso, aos réus foi 

imputada a prática dos crimes de concussão, previsto no artigo 305 do 

CPM e de falsidade ideológica, tipificado no artigo 312 do mesmo Códex.

Nesta toada, impende consignar que os objetos jurídicos protegidos na Lei 

de Abuso de Autoridade são a proteção dos direitos e garantias 

individuais e coletivas das pessoas físicas e jurídicas (imediato) e a normal 

e regular prestação dos serviços públicos (mediato), enquanto nos crimes 

de concussão e falsidade ideológica os bens protegidos são a moralidade 

da administração e a fé pública, respectivamente, não havendo que se 

falar em bis in iden, já que os tipos penais mencionados são autônomos.

Ademais, as penas máximas previstas no Código Penal Militar para os 

crimes de concussão e de falsidade ideológica são superiores a dois 

anos, o que afasta, por si só, a aplicação dos institutos despenalizadores 

previstos na Lei n. 9.099/95.

Desse modo, havendo objetos jurídicos distintos entre esta e aquela 

demanda (autos n. 11/2009, código 2617), rejeito a exceção de coisa 

julgada.

É como voto.”

Em seguida, concedeu-se a palavra para os membros do Conselho de 
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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

EXMO. JUIZ MILITAR CAP PM SAULO PELLEGRINI MONTEIRO.

Acompanhou o voto do Juiz de Direito, na íntegra.

VOTO

EXMO. JUIZ MILITAR MAJ BM HEITOR ALVES DE SOUZA.

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.

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, MAJ BM HEITOR ALVES DE SOUZA, 

CAP PM SAULO PELLEGRINI MONTEIRO E CAP PM DIEGO JOHN GUINDANI 

SILVA, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A EXCEÇÃO DE COISA JULGADA 

formulada às fls. 167/171 em relação ao Termo Circunstanciado n. 

11/2009, código 26172, que tramitou perante o Juizado Especial Criminal 

da Comarca de Campo Verde/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 319307 Nr: 18866-64.2011.811.0042

 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): LUIZ ANTONIO PREZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3878/AC, ROSSELLO FRANSOSI - OAB:6222/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Dr. NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB/AC 3878 para efetuar a DEVOLUÇÃO do PROCESSO nº 

18866-64.2011.811.0042, código 319307, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 466617 Nr: 6438-40.2017.811.0042

 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): ADILSO SANTANA TERCIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 VISTOS ETC.

Conceda-se vista ao Ministério Público para, no prazo de 5 dias, 

manifestar sobre o pedido de instauração de incidente de insanidade 

mental.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 529422 Nr: 21234-02.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA FONSECA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIVANILDO GOMES - 

OAB:12635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu 

Advogado, para manifestar a respeito da contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 167002 Nr: 14305-31.2010.811.0042

 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): QUERUBINO SOARES NETO, GERALDO JOSÉ 

PEREIRA FILHO, WALDEMAR SHMIDT, ROBSON WAINER DOS SANTOS 

BARBOSA., WESLEN DA SILVA OLIVEIRA, EDSON FERNANDO POLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, GIVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - OAB:15.089, JABES 

ALBERTO DIAS - OAB:17005, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:9225/MT, 

TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA - OAB:7031

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Dr. MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB/MT 11.190, patrono do réu Robson Wainer dos Santos Barbosa, para 

efetuar a DEVOLUÇÃO do PROCESSO nº 14305-31.201.811.0042, código 

167002 (3 volumes), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 141194 Nr: 16376-40.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS SANTOS, EDIMAR GOMES 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO, MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 “VISTOS ETC.

CONCEDO o prazo de 5 dias para a juntada de procuração postulada pela 

defesa do réu Luis Carlos.

 As defesas saem intimadas para que, no prazo de 5 dias, arrolem suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Os presentes saem intimados.

 Às providências.

14ª Vara Criminal

Expediente

 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, para que apresente os 

endereços completos das testemunhas ( Aislan e Júlia) arroladas na 

resposta à acusação fls. 153/163 dos autos.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 389186 Nr: 3335-93.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA PASSADORE - 

OAB:6.084, WELLINGTON RIBEIRO - OAB:11.991/MT

 Vistos etc.

Ante o requerimento formulado pela defesa, REDESIGNO o ato para o dia 

09 de outubro de 2018, às 14 horas.

Intimem-se às partes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 523340 Nr: 15349-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYANA PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17092

 VISTOS ETC.

A defesa da acusada MAYANA PEREIRA SOARES (fls. 31/32), em 

resposta à acusação, aduziu que não concorda com os fatos que lhe 

foram imputados, não arguiu preliminar. Requereu a absolvição sumária, 

com fulcro no art. 397, III, do CPP.

A absolvição sumária, na fase de recebimento da denúncia, só é cabível 

quando da existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou de 

culpabilidade; ou, ainda, quando o fato narrado evidentemente não 

constitui crime ou há incidência de causa extintiva de punibilidade, nos 

termos do art. 397 e incisos do Código de Processo Penal, o que não 

ocorre nestes autos.

Presentes na denúncia a indicação da materialidade do delito e da autoria, 

a fim de que se forme a plena convicção deste juízo a respeito dos fatos 

narrados na peça acusatória, deve-se proceder à instrução criminal, 

momento em que se oportunizará ao Parquet a apresentação de provas 

que possam demonstrar a procedência do pedido, e, por meio do 

contraditório e da ampla defesa, a Defesa poderá comprovar suas 

alegações.

Assim, em obediência ao disposto no artigo 399 do CPP, designo o dia 

24/10/2018, às 13:30 horas, para a realização da audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se e requisitem-se a testemunha de acusação, conforme o caso.

Intimem-se, ainda, a acusada, Defesa e Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 519735 Nr: 11850-15.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERCIVAL ELEUTÉRIO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Coutinho Horn - 

OAB:5.702-A

 Carta Precatória nº 11850-15.2018.0042 – Código 519735

 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 09/10/2018, às 14:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 520262 Nr: 12366-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIMAR ANGELO CALAÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSAY CORREIA DE SANTANA 

JUNIOR - OAB:15462/GO

 Carta Precatória nº 12366-35.2018.0042 – Código 520262

 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 09/10/2018, às 15:30 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 527334 Nr: 19258-57.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE BRITO RIBEIRO - 

OAB:OAB/RO 2630, Eric Julio dos Santos - OAB:25047, Henrique 

Scarcelli Severino - OAB:2714

 Carta Precatória nº 19258-57.2018.0042 – Código 527334

 Despacho->Mero expediente

 Revogo despacho anterior.

 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 16:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

Às providências.

 Cuiabá, 17 de agosto de 2018.

Marcos Faleiros da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 378435 Nr: 19990-77.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO, 

FAGNER FRANCISCO ELEUTÉRIO CHAVES, FABIO RODRIGUES, JOÃO 

CLEBER DIAS BARBOSA, JOSÉ RONILSON DE FRANÇA, ANTONIO 

MARCOS AZEVEDO DE LIMA, ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, LUIZ CESAR 

DIAS DE SOUZA, LUÃ JONATHAN DELGADO CAMPOS, LUCIANO 

ROBERTO GONÇALVES LAGARES, CARLOS EDUARDO INÁCIO DE 

OLIVEIRA, FLAVIO DIAS DE ARRUDA, WESLEY JORGE REIS DE SOUZA, 

ELTON FERREIRA MARQUES, PAULO CESAR ROSA, SINVAL MACHADO 

XAVIER, JOÃO BOSCO QUEIROZ DE AMORIM, JOADIR ALVES 

GONÇALVES, PEDRO MÁRIO DE JESUS, VALDEMILSON LÚCIO DOS 

SANTOS ARRUDA, LEONARDO FLÁVIO DE SOUZA, ALEX FERREIRA 

DIAS, MARCOS ANTONIO DE SOUZA, GEIDE DA SILVA, PAULO ROBERTO 

LEAL, MANOEL XAVIER DE PAIVA, GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA, 

DIEGO TRINDADE DA COSTA, AUREO ADRIANO MAGALHAES DA SILVA, 

ALEX SILVA DOS SANTOS, MAURO GOMES FERNANDES, ODAIR 

CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, EDMAR ORMENEZE, WISLEY JÚNIOR 

RODRIGUES SILVA OLIVEIRA, JULIANO CAVALCANTE RODRIGUES, 

EDINALDO DE SOUZA GARCIA, JOARI MARTINS DA SILVA, DEIVID 

(DEYVID) MAGALHÃES FERREIRA, OTTONI CAMPOS AZAMBUJA, 

RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 336 de 528



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10668/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - 

OAB:11443/MT, APARECIDA DE CASTRO MARTINS - OAB:7453, 

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - OAB:12586/MT, BEATRIZ 

PINTO VIANA - OAB:10456/MT, BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT, CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, 

DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, ENOQUE SAMPAIO - 

OAB:19120/MT, FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - OAB:23.443, 

HEUDER LIMA DE ASSIS - OAB:20006/MT, JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/MT, JULIO CESAR LOPES DA SILVA 

- OAB:15348, KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - OAB:16015, KEILA 

FIGUEIREDO MIRANDA - OAB:5638, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT, MAURO CESAR GONÇALVES BENITES - OAB:12035, 

PABLO PINHEIRO MARQUES - OAB:17874, PAULO ROBERTO GOMES 

DOS SANTOS - OAB:13025/MT, ROECSON VALADARES SÁ - 

OAB:19.797, THIAGO FERNANDES MOTA - OAB:9.577, VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:9556/O

 DISPOSITIVO.

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação penal 

com o fim de:

a) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE dos denunciados PEDRO MÁRIO 

DE JESUS e BABILYS PAES PINHEIRO NETO, com base no art. 107, inc. I 

(morte), do Código Penal;

b) CONDENAR os acusados: 1)FAGNER FRANCISCO ELUTÉRIO CHAVES, 

2)FÁBIO RODRIGUES, 3)ANTÔNIO MARCOS AZEVEDO DE LIMA, 4)JOSÉ 

RONILSON DE FRANÇA, 5)LUIZ CESAR DIAS DE SOUZA, 6)LUCIANO 

ROBERTO GONÇALVES LAGARES, 7)LUÃ JONATHAN DELGADO 

CAMPOS, 8)FLAVIO DIAS DE ARRUDA, 9)AUREO ADRIANO MAGALHÃES 

DA SILVA, 10)DIEGO TRINDADE DA COSTA, 11)GEIDE DA SILVA, 

12)PEDRO MARIO DE JESUS, 13)PAULO CÉSAR ROSA, 14)JOADIR 

ALVES GONÇALVES, 15)ALEX SILVA DOS SANTOS, 16)GABRIEL ÍTALO 

DA SILVA COSTA, 17)VALDEMILSON LÚCIO DOS SANTOS ARRUDA, 

18)MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA, 19)MANOEL XAVIER DE PAIVA, 

20)PAULO ROBERTO LEAL, 21)WISLEY JUNIOR RODRIGUES SILVA 

OLIVEIRA, 22)EDINALDO DE SOUZA GARCIA, 23)OTTONI CAMPOS 

AZAMBUJA, 24)MAURO GOMES FERNANDES, 25)EDMAR ORMENEZE, 

26)ODAIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, 27)JULIANO CAVALCANTE 

RODRIGUES, 28)ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, 29)CARLOS EDUARDO 

INÁCIO DE OLIVEIRA, 30)RAFAEL BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA, 

31)FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO, 32)JOÃO BOSCO QUEIROZ 

DE AMORIM, 33)JOARI MARTINS DA SILVA, 34)LEONARDO FLÁVIO DE 

SOUZA, 35)ALEX FERREIRA DIAS, 36)SINVAL MACHADO XAVIER E 

37)DIEGO TRINDADE DA COSTA, todos pela prática do crime previsto no 

art. 2º, §2º, da lei 12.850/13, sujeitando-os à pena privativa de liberdade 

06 (seis) anos de reclusão e multa de 33 (trinta e três) dias-multa, fixando 

o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será 

cumprida em regime FECHADO, devendo aguardar o trânsito em julgado 

em prisão cautelar, até decisão de segunda instância, devendo ser 

expedido mandado de prisão;

c) CONDENAR os acusados DEIVID (DEYVID) MAGALHÃES FERREIRA, 

WESLEY JORGE REIS DE SOUZA, JOÃO CLEBER DIAS BARBOSA, todos 

pela prática do crime previsto no art. 2º, §2º, da lei 12.850/13, 

sujeitando-os à pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos e 04 (quatro) 

meses de reclusão e multa de 26 (vinte e seis) dias-multa, fixando o valor 

do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, com direito de apelar em 

liberdade, devendo ser expedido alvará de soltura, salvo se por outro 

motivo tiver que permanecer preso.

d) ABSOLVER: o acusado ELTON FERREIRA MARQUES, nos termos do 

art. 386, VII do CPP, pelo princípio do in dubio pro reo.

 DISPOSIÇÕES FINAIS.

 Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, 

“pro rata”, dividindo-se as custas pelo número de réus. Eventual causa de 

isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

 Remeta-se a arma apreendida à Unidade do Exército sediada nesta 

Comarca, para os fins de direito.

 Notifique(m)-se a (s) vítima (s) desta decisão.

 Da sentença, intime-se o Ministério Público, o defensor e o acusado, 

pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de recorrer.

 Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal Definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo Competente.

 Publique-se, em resumo e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Desmembre-se o processo com relação aos acusados GILBERTO DA 

SILVA BRASIL, WASHINGTON CALIXTO LIMA, CÉLIO JAMIL DE CAMPOS 

FRANÇA, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, GERALDO SANCHES 

FILHO, THAMULLA DOMINGAS DE ALMEIDA GRIGGI, MAGNO BATISTA 

TORRES, MARCO ANTÔNIO DA ROCHA SILVA, ELIAS CÉSAR ARRUDA 

NUNES, JANE APARECIDA SENZIANI, WILLIAN DE JESUS MEDRADO, 

PAULO ROBERTO FREITAS MARTINS, THIAGO CAVALCANTE DE MOURA, 

LUCIANO GONÇALVES DA COSTA.

 Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 531490 Nr: 23277-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO FERREIRA GUSMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS N°. 23277-09.2018.811.0042

ID. 531490

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 08/10/2018, às 13:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 523340 Nr: 15349-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYANA PEREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYANA PEREIRA SOARES - 

OAB:17092

 AÇÃO PENAL N° 15349-07.2018.811.0042 – CÓDIGO Nº 523340RÉU: 

MAYANA PEREIRA SOARES VISTOS EM CORREIÇÃO. Analisando os 

autos verifico que a inicial acusatória atende ao disposto no artigo 41 do 

Código de Processo Penal. Desta forma e, ainda, verificando não incidir 

nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, RECEBO a 

denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de MAYANA PEREIRA 

SOARES, qualificada às fls. 04, por satisfazer os requisitos legais, vez 

que amparada em indícios de autoria e materialidade.Cite-se e intime-se a 

acusada para apresentar, por meio de representante com capacidade 

postulatória, resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

determina o artigo 396 de CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 523321 Nr: 15332-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE MATOS EMILIANO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória nº 15332-68.2018.0042 – Código 523321

 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 15:00 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

 Cod. Proc.: 113387 Nr: 329-25.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO JUNTOLLI COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B

 Vistos, etc.

Cumpra-se a Sentença expedindo-se o necessário.

Após, arquive-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 478650 Nr: 18466-40.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE MEDEIROS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JOSE DA SILVA - 

OAB:9053

 Vistos, etc.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2019 às 16:00 horas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 536390 Nr: 28013-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GALVANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DO NASCIMENTO - 

OAB:35775/SC

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007, CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o Advogado(s) JULIANO DO 

NASCIMENTO - OAB/SC nº 35.775 , para audiência no dia 08/10/2018 às 

14:30.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 473431 Nr: 13344-46.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILNEI RODRIGUES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado constituído, Dr. Wesley Robert de Amorim, OAB/MT nº 6.610, 

para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação, 

conforme determina do artigo 396 e 396-A, ambos do Código de Processo 

Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 410594 Nr: 25400-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DE OLIVEIRA, MILTON ASSUNÇÃO 

DE SOUZA, THIAGO AUGUSTO PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FLÁVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13121-A/MT, JOÃO EMANUEL MOREIRA LIMA - 

OAB:9983/MT, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, LÁZARO 

ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT, RAFAELA GALESKI - 

OAB:20401/0

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA 

com o fim de CONDENAR OS RÉUS EDIVALDO DE OLIVEIRA e THIAGO 

AUGUSTO PIRES DA SILVA, já qualificados nos autos, pelos crimes dos 

arts. 288 e 157, §2.°, incisos I, II e V, do Código Penal, sujeitando-os à 

pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de 

reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um 

trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente 

fechado, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da 

presente sentença. Absolvo o acusado THIAGO AUGUSTO PIRES DA 

SILVA, pela prática do crime descrito no art.157, §2.°, incisos I, II e V, do 

Código Penal ( Empresa TRÊS AMÉRICA), nos termos do art. 386, VII, do 

CPP.Disposições FinaisCondeno os réus ao pagamento das custas e 

despesas processuais, pro rata, dividindo-se as custas pelo número de 

réus. Eventual causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das 

Execuções Penais. Expeça-se Guia de Execução após decisão em 

segunda instância, na forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao 

Juízo da Execução Penal.Remeta-se a arma apreendida à Unidade do 

Exército sediada nesta Comarca, para os fins de direito.Notifique(m)-se a 

(s) vítima (s) desta decisão. Da sentença, intime-se o Ministério Público, o 

defensor e o acusado, pessoalmente, indagando a ele sobre o desejo de 

recorrer.Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao TRE/MT; 4) Expeça-se Guia de Execução Penal 

Definitiva, encaminhando-a ao Juízo Competente. Publique-se, em resumo 

e no DJE. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Desmembre-se o processo 

com relação ao acusado MILTON ASSUNÇÃO DE SOUZA, que se 

encontra suspenso, nos termos do art. 366 do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 404402 Nr: 8884-84.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE GOMES RIVA, EDSON JOSÉ 

MENEZES, ELIAS ABRÃO NASSARDEN JUNIOR, MANOEL THEODORO 

DOS SANTOS, DJAN DA LUZ CLIVATTI, JEAN CARLO LEITE NASSARDEN, 

LEONARDO MAIA PINHEIRO, ELIAS ABRÃO NASSARDEN, TARCILA 

MARIA DA SILVA GUEDES, CLARICE PEREIRA LEITE NASSARDEN, CELI 

IZABEL DE JESUS, LUZIMAR RIBEIRO BORGES, JEANNY LAURA LEITE 

NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:314.946/SP, ALINNE SANTOS MALHADO - OAB:15140, ANA 

CAROLINA LEÃO OSÓRIO - OAB:41.800/DF, ANA PAULA DUMONT DE 

OLIVEIRA - OAB:47.286/DF, ARTHUR FERNANDES BERNARDO NOBRE - 

OAB:45.318/DF, BRENA GUIMARÃES DA COSTA - OAB:6.520/RO, 

BRUNO DE MELO MIOTTO - OAB:19512, Bruno de Melo Miotto - 

OAB:19512/0, CAMILA TORRES DE BRITO - OAB:44.868/DF, CARINA 

PETRELLI CORRÊA ALMEIDA - OAB:18.050/MT, CARLOS AUGUSTO 

LEITE DE CARVALHO FILHO - OAB:20203/O, CAROLINE SCANDELARI 

RAUPP - OAB:46.106, Christian Eduardo Gomes de Almeida - 

OAB:8.303-MT, DANIEL NASCIMENTO GOMES - OAB:356.650/SP, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, 

FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - OAB:41.229/DF, FELIPE FERNANDES 

DE CARVALHO - OAB:44.869/DF, FELIPE NOBREGA ROCHA - 

OAB:286.551/SP, FERNANDA CARVALHO BAUNGART - OAB:15370, 

FERNANDA FAURE - OAB:49.193/DF, FERNANDO LEÃO MENEZES - 

OAB:23.229/MT, FREDERICO FONSECA COUTINHO - OAB:47.118/DF, 
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GABRIEL FELIPE GUIMARÃES COUTINHO CORTEZ - OAB:50.453/DF, 

GABRIELA CASTELO BRANCO DE ALBUQUERQUE - OAB:15.345/E, 

GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016, GUSTAVO TEIXEIRA GONET 

BRANCO - OAB:42.990/DF, HADERLANN CHAVES CARDOSO - 

OAB:50.456/DF, HELENA VASCONCELOS DE LARA RESENDE - 

OAB:40.887/DF, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36.082, LUIS 

ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO - OAB:48.609/DF, LUIZ ALBERTO 

DERZE VILLALBA CARNEIRO - OAB:15074, MARCOS PAULO DA 

COSTA SILVA - OAB:19.201-O, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, 

RAÍSSA FRIDA RORIZ RIBEIRO ISAC - OAB:51.535/DF, RAPHAEL 

ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:18330, RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5985, RITA DE CÁSSIA ANCELMO BUENO - 

OAB:360.597/SP, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26966, RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:10609/MT, 

VICTOR GUSTAVO BERNARDES DA SILVA - OAB:7.112/RO, VICTOR 

HUGO GEBHARD DE AGUIAR - OAB:50.240/DF, WILLIAN PEREIRA 

LAPORT - OAB:44568/DF

 VISTOS ETC. (...). Assim, verificando que a defesa já teve à sua 

disposição prazo além do concedido para apresentar alegações finais, 

além de ter permanecido com os autos em carga por tempo mais que 

suficiente para analisar todo o acervo probatório produzido nos autos e 

apresentar as alegações finais, não resta outra alternativa senão indeferir 

o pedido formulado às fls. 1402. Por outro lado, a fim de se evitar futura 

alegação de cerceamento de defesa e diante da certidão de fls. 

1642/1643, determino a intimação dos Advogados Constituídos pelos réus 

DJAN DA LUZ CLIVATTI, ELIAS ABRÃO NASSARDEN, JEAN CARLO LEITE 

NASSARDEN JUNIOR, LEONARDO MAIA PINHEIRO, TARCILA MARIA DA 

SILVA GUEDES, CLARICE PERIERA LEITE NASSARDEN, CELI IZABEL DE 

JESUS, LUZIMAR RIBEIRO BORGES e JEANNY LAURA LEITE NASSARDEN 

para que apresentem alegações finais no prazo comum de 10 (dez) 

dias.Desde já, decorrido o prazo sem manifestação, intimem-se os réus a 

constituírem novo patrono, no prazo de 10 (dez) dias, caso contrário 

ser-lhe-á nomeado Defensor Dativo. Informando o réu que não têm 

condições de contratar novo advogado ou certificado o decurso do prazo 

sem manifestações, fica nomeado o Defensor Público que atua neste 

Juízo para proceder-lhe à defesa.Constituída ou nomeada, a nova defesa 

deverá ser intimada para apresentar alegações finais.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 536390 Nr: 28013-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO GALVANE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO DO NASCIMENTO - 

OAB:35775/SC

 AUTOS N°. 28013-70.2018.811.0042

ID. 536390

VISTOS EM CORREIÇÃO.

Cumpra-se na forma deprecada.

Designo o dia 08/10/2018, às 14:30 horas, para realização de audiência 

para inquirição da testemunha indicada na presente missiva.

Intime-se/requisite-se, conforme o caso, a testemunha para comparecer a 

audiência acima designada.

Oficie-se ao Juízo Deprecante informando acerca da distribuição da 

presente deprecata e seus respectivos dados, bem como da audiência 

ora designada, solicitando que futuros pedidos de informações sobre ela 

ou sua devolução sejam encaminhados com a expressa menção do seu 

número, sob pena de impossibilidade de atendimento.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 20 de agosto de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 361771 Nr: 848-87.2014.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDM, MDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 521652 Nr: 13679-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LAMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 483910 Nr: 23652-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSDDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 405086 Nr: 9610-58.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO SENHORINI DE 

AQUINO - OAB:12546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Cabral Junior 

- OAB:19760/0, KARLOS LOCK - OAB:16828, PAULO EMILIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES - OAB:8.988/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 403494 Nr: 7902-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RVBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5638/MT, LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - OAB:2062

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 
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para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 446081 Nr: 22970-26.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFGL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBERT MAURO FERREIRA - 

OAB:13334/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 475116 Nr: 15033-28.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCSFDS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 409436 Nr: 14119-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SKBA, JMBA, AEBS, KFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 521007 Nr: 13046-20.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB, KTFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 536081 Nr: 27763-37.2018.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFB, KTFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 440242 Nr: 16802-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELKE SANTOS COSTA, EDY CARLOS DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 448353 Nr: 25327-76.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINO RONDON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 416152 Nr: 21251-43.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEI BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:MT 10789

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 412130 Nr: 16929-77.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UFMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOYDSON WEIZMAN DO VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DAMACENO 

JUNIOR - OAB:18098/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 503504 Nr: 42554-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGGPG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR LEON 

BORDEST - OAB:9531/MT, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON 

BORDEST - OAB:6107-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessander deusdeth luiz 

henrique fadini - OAB:7.645

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 512533 Nr: 5205-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 527357 Nr: 19279-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RAFAEL BASTIAN FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - 

OAB:19463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 475114 Nr: 15031-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCSFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 462999 Nr: 2860-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO BENICIO CORTEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 484833 Nr: 24512-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HPCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO SOBRAL DA 

SILVA - OAB:23319, NILTON ARRUDA MORENO - OAB:5415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - OAB:5324, ISABEL 

CRISTINA GUARIM DA SILVA ARRUDA - OAB:6347, MARA LIGIA DE 

OLIVEIRA - OAB:23655/O, Mario Eduardo Marquardt - OAB:10.915, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 441204 Nr: 17820-64.2016.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDMF, RGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR HUGO SENHORINI DE 

AQUINO - OAB:12546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Cabral Junior 

- OAB:19760/0, KARLOS LOCK - OAB:16828, PAULO EMILIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES - OAB:8.988/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 441678 Nr: 18302-12.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDMF, RGDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN 

- OAB:10192/MT, Hercules Moreira de Castilho - OAB:3232 TO, 

VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:12546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Paulo Cabral Junior 

- OAB:19760/0, KARLOS LOCK - OAB:16828, PAULO EMILIO 

MONTEIRO DE MAGALHÃES - OAB:8.988/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 445024 Nr: 21873-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DA COSTA RIBEIRO 

- OAB:15.386

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 504103 Nr: 43161-58.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE VELARDEZ SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 435157 Nr: 11372-75.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BASTIAN FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AMORIM REIS - 

OAB:12931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MACIEL ALVES 

FERRAZ - OAB:19463, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994/MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 410189 Nr: 14871-04.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 504602 Nr: 43616-23.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON ELEUTÉRIO GOMES 

- OAB:21893/MT

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 490063 Nr: 29491-50.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDDOC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO S. S. CORDEIRO - 

OAB:18.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 479834 Nr: 19606-12.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: RKDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 519646 Nr: 11777-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 432993 Nr: 8953-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO LEITE DE MORAES, MARLEIDE 

DOS SANTOS MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 429292 Nr: 4775-90.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FRANCISCO ROSA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:19.600

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 482170 Nr: 21960-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 475115 Nr: 15032-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCSFDS, ESDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder da Silva Gomes - 

OAB:24.022, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 440800 Nr: 17377-16.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHPDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHMDF, BSDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE FRANCO MORAES - 

OAB:19816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 130696 Nr: 17745-06.2008.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7344/MT, Eduardo H. Cubitza - OAB:10.742/MT, FÁBIO ARTHUR 

DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6187/MT, GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410, THIAGO 

SILVEIRA OAB Nº12.963 - OAB:12963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE OLIVEIRA 

NOVAIS - OAB:7287, VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS CARVALHO - 

OAB:6.801

 Nos termos d aLegislação Vigente e do Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos , em cumprimento à CNGC, Seção 10, Artigo 431, 

para que Vossa Senhoria, proceda a devolução dos autos supra em 

secretaria para regularização da carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 521654 Nr: 13681-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GGDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIMAR VITOR PEREIRA - 

OAB:19848/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560

 Id. 521654– MEDIDAS PROTETIVAS.

 Vistos.

Trata-se de Pedido de Medidas Protetivas requeridas por Geise Geni de 

Souza Nogueira em face de Gabriel Gomes Nogueira, devidamente 

qualificados, deferidos às fls. 17/18 em 27/04/2018 (B.O. nº 

2018.130493).

Em audiência de conciliação de fl. 19, a requerente e o requerido 

entabularam acordo em relação ao divórcio, guarda e visitas em relação 

aos filhos menores, oportunidade em que a vítima manifestou pela 

manutenção das medidas protetivas.

Por sua vez, o Ministério Público pugnou pela homologação do acordo – 

fls. 30.

É a síntese do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES à fl. 19, e por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO DIRETO DO CASAL GEISE GENI DE 

SOUZA NOGUEIRA e GABRIEL GOMES NOGUEIRA, com fundamento no 

art. 226, § 6º, da Constituição Federal.

 Do mesmo modo, JULGO EXTINTA a presente demanda, com julgamento 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo 

Civil, homologando a desistência do prazo recursal.

EXPEÇA-SE Termo de Guarda Compartilhada, intimando-se as partes para 

assinatura.

Ainda, MANTENHO as medidas protetivas anteriormente deferidas, 

conforme requerimento da vítima.

EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE AVERBAÇÃO na certidão de 

casamento acostada à fl. 16 do feito em apenso de id. 530092.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 507070 Nr: 46101-93.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KTFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCRGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6363/MT, MÁRCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE SEBASTIAO DE 

CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Id. 507070 – MEDIDAS PROTETIVAS.

 Vistos.

Informo que nesta data, prestei as informações referente ao HC nº 

1010224-70.2018.8.11.000, da Terceira Câmara Criminal.

Ademais, com relação ao pedido do requerido de fls. 65/69, DECLARO 

PREJUDICADO, tendo em vista que já foi determinado pelo desembargador 

relator do HC de fls. 86/87 a adoção das providências cabíveis, onde fora 

determinado que seja Oficiado a Procuradoria de Justiça para fins de 

análise se houve ou não o constrangimento ilegal, de modo que, saliento, 

que apesar da decretação da prisão preventiva de fls. 51/52 ser da 

esfera criminal, sem segredo de justiça, conforme regramento processual, 

referida decisão foi lançada no Sistema Apolo em segredo de justiça por 

estar dentro dos autos de Medida Protetiva.

Por fim, com relação ao pedido de fls. 75/76 da requerente, o mesmo resta 

PREJUDICADO, tendo em vista a concessão da liminar no HC nº 

1010224-70.2018.8.11.000, que revogou a prisão preventiva do requerido.

Intimem-se as partes, através de seus respectivos procuradores.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 540182 Nr: 31664-13.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DOS SANTOS HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazielle de Campos 

Rossato - OAB:25000/O, Juscelino Rodrigues dos Santos - 

OAB:24760/O

 Id. 540182– AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que ao indiciado SEBASTIÃO DOS 
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SANTOS HENRIQUES foi concedida LIBERDADE PROVISÓRIA em 

Audiência de Custódia de fls. 27/31.

 Outrossim, verifico que naquela oportunidade foi determinada a fixação 

de Tornozeleira Eletrônica para o acusado, bem como de entrega do Botão 

do Pânico para a vítima, em sede de medida alternativa ao cárcere.

Desta forma, aguarde-se em cartório pelo prazo de 03 (três) meses. 

Após, certifique-se e conclusos, inclusive para análise da possibilidade de 

revogação da referida medida alternativa ao cárcere.

Ademais, REVOGO as demais medidas cautelares diversas da prisão 

aplicadas às fls. 27/31, restando mantidos apenas o arbitramento da 

fiança e a determinação de fixação de tornozeleira eletrônica e entrega do 

botão do pânico.

Ademais, INTIME-SE a advogada do indiciado via DJE para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, comprove o pagamento da fiança arbitrada à fl. 

30/verso.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Ciência ao Ministério Público.

CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 504262 Nr: 43311-39.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDO CASTRO TEIXEIRA - 

OAB:2251, LUCIVALDO ALVES MENEZES - OAB:4271

 Processo n. 43311-39.2017.811.0042 (Cód. 504262)

VISTOS.

INTIME-SE o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do débito no valor R$ 5.474,11 (cinco mil, quatrocentos e 

setenta e quatro reais e onze centavos), conforme cálculo apresentado 

pela Exequente (fls. 72).

Não efetuado o pagamento voluntário neste prazo, o débito será acrescido 

de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado 

no valor de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º do CPC. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários mencionados incidirão sobre o valor remanescente da dívida 

(art. 523, § 1º, CPC).

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, munido de 

mandado penhora e avaliação, o Sr. Oficial de Justiça procederá aos atos 

de expropriação (art. 523, § 3º). Transcorrido o prazo para pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 

autos, sua impugnação (art. 525, “caput”, CPC).

INTIME-SE o patrono do Executado via DJE.

Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 13 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.: 402237 Nr: 6539-48.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELDS, FBADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- UNIJURIS/UNIC - OAB:4.939, igor jose techi catalat - OAB:16365/E, 

THIAGO ALVES BERNARDES - OAB:16.325-E, UNIJURIS (UNIC) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MONTEIRO 

ARAÚJO - OAB:8510

 Ação Cível n. 6539-48.2015.11.0042 (Cód. 402237)

VISTOS.

Tendo em vista que a parte autora foi devidamente intimada e deixou de 

apresentar memoriais escritos no prazo legal, não há que se falar em 

cerceamento de defesa, nesse sentido o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO - 

REJEITADAS – DESVIOS DE VERBA PÚBLICA DESTINADA À MERENDA 

ESCOLAR – CONFIGURADOS – CONDUTAS CONSCIENTES E DOLOSAS - 

DANOS AO ERÁRIO E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA – CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 

ESTABELECIDAS NO ART. 12 DA LEI 8429/1992 - OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não configura cerceamento de 

defesa a ausência de apresentação de alegações finais, quando a parte 

devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para 

apresentação de memoriais. ...Sentença condenatória mantida. Sanções 

aplicadas mantidas. Recurso desprovido”. (Ap 19770/2011, DRA. FLAVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 

16/03/2017).

Assim, dê vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após, conclusos.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 13 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.: 529362 Nr: 21180-36.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA - OAB:16542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:7042

 Processo n. 21180-36.2018.811.0042 (Id. 529362)

Vistos etc.

Intime-se a parte exequente pessoalmente e através de seu advogado, 

para que no prazo 5 (cinco) dias, manifeste no presente feito, sob pena 

de arquivamento.

Após, o transcurso do prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE.

Às providências.

Cuiabá, 13 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 423339 Nr: 29021-87.2015.811.0042

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCDFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PJAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415 MT, Sergio Caetano Cardoso - OAB:12138/O, SÉRVIO 

TÚLIO MIGUÉIS JACOB - OAB/MT 6.204 - OAB:6204

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607, LAURA TIBIRIÇA ALMEIDA DE OLIVEIRA - 

OAB:18516

 Diante dos fatos e documentos apresentados nos autos, FIXO como 

ponto controvertido a PENSÃO ALIMENTÍCIA requerida.DEFIRO a colheita 

de depoimento pessoal das partes e das testemunhas arroladas, devendo 

o rol de testemunhas ser apresentado pelas partes no prazo comum de 15 

(quinze) dias, conforme previsto no art. 357, §4º, do CPC/2015, 

consignando que compete ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando a intimação do juízo, conforme disposto no art. 
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455 do CPC/2015.Desde já, DESIGNO Audiência de Conciliação, Instrução 

e Julgamento para a data de 27/11/2018 às 14h30min, conforme previsto 

no art. 357, inc. V, do CPC/2015.INTIMEM-SE às partes, através de seus 

advogados - via DJE.Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 406044 Nr: 10610-93.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PJAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE COSTA SANTOS 

BORRALHO - OAB:3607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA - OAB:15415 MT, Sergio Caetano Cardoso - OAB:12138/O, 

SÉRVIO TÚLIO MIGUÉIS JACOB - OAB/MT 6.204 - OAB:6204

 Vistos.

Intime-se a requerente, através de sua advogada - via DJE, para se 

manifestar acerca do petitório de fls. 350/360, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do 

referido pedido, que inclui a revogação das medidas protetivas e o 

arquivamento do inquérito policial respectivo.

Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 532197 Nr: 23938-85.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jenyffer Kelle pereira 

Bassan - OAB:

 Vistos etc.

Homologo a desistência formulada pelo patrono da requerente

Conclusos para análise do pedido liminar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 423888 Nr: 29620-26.2015.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMC, MCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BAFDOC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA LEITE ANTUNES DE 

BARROS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando o pedido formulado pela nobre Defensora Pública Criminal, 

abra-se vista dos autos à Defensoria Pública Cível, conforme requerido e, 

após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

No seguimento, volvam-me os autos conclusos para deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 402652 Nr: 6989-88.2015.811.0042

 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: ELDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314, NPJ/UFMT - OAB:NPJ, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES 

- OAB:4683, SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT não foi 

devidamente intimado para o ato, redesigno o presente ato para o dia 27 

de fevereiro de 2019 às 14h30min.

Saem os presentes intimados.

 Intime-se a requerente.

Intime-se o Núcleo de Práticas Jurídicas da UFMT, expeça-se mandado de 

intimação para que um advogado responsável pela referido núcleo, tome 

ciência e compareça ao ato.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 465929 Nr: 5767-17.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MNF, CNF, CIBELLE NEVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO FERRAZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BOMFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17688/MT, SOFIA ALEXANDRA M. C. V. B. 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALFRANIO BATISTA DA 

SILVA - OAB:14010/MT

 Vistos etc.

I. Quanto o teor da certidão de fl. 142, diga a parte ex adversa, no prazo 

de 05 dias.

II. Após, volvam-me conclusos, momento em que será apreciado o pedido 

ministerial de fls.143/144.

III. Intime-se.

IV. Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436106 Nr: 12366-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAFDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Cível - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ROBERTO SILVA E 

TAQUES - OAB:17504/MT, RENATO FERREIRA COUTINHO - 

OAB:16360-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido de juntada formulado pelo patrono do requerido.

Abra-se vista dos autos à Defensoria Pública Cível para manifestação, 

conforme requerido.

Após, volvam-me os autos conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 439894 Nr: 16440-06.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique a gestora desta vara se os mandados de fls. 139/143 foram 

devidamente cumpridos.

Sendo negativa a certidão, intime-se o meirinho para que proceda a 

devolução do mandado devidamente cumprido em 48 horas e apresente 

justificativa.

Procedida a devolução do mandado, abra-se vista dos autos a Defensoria 

Pública Cível, bem como à Defensoria Pública Criminal.

Após, volvam-me os autos conclusos para decisão.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 499785 Nr: 38881-44.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCR, LCRMDO, MCR, YCRMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES 

ECHEVARRIA - OAB:4.939, RAPHAEL FERNANDES FABINI - OAB:6.667

 Autos n. 38881-44.2017.811.0042.

I. Em atenção a decisão no recurso de agravo de instrumento n. 

1008858-93.2018.8.11.0000 – fls. 841/verso determinando a manutenção 

da visitação do requerido aos filhos, de forma que determino o 

cumprimento do item V da decisão de fls. 135/136.

II. Oficie-se a equipe multidisciplinar para realização das visitas na forma 

assistida, com relatório mensal ao presente feito.

III. Int.

IV. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 519539 Nr: 11687-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EABDS, LBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDIMILA CAROLINE MOREIRA 

DA SILVA - OAB:22722/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 11687-35.2018.811.0042.

I. Com base na decisão exarada nos autos 1009286-75.2018.8.11.0000 

referente ao conflito de competência suscitado intime a parte autora para 

manifestar se há providência urgente a ser resolvida no processo.

 Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 101429 Nr: 4899-10.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ACAdS, 

MJdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMCAdS, MAdS, FdPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANE OLIVEIRA 

CORBELINO - OAB:13035, JOSÉ RICARDO COSTA MARQUES 

CORBELINO - OAB:5.486, Juares Antonio Batista do 

Amaral-OAB/MT-2638 - OAB:2638, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19.145/0, VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21286

 OCORRÊNCIAS:

 Declarada aberta a audiência, tomou-se por termo as declarações, 

conforme consta no CD-R em anexo, que fica fazendo parte integrante 

deste termo de deliberação.

 Nesta data foi entregue ao requerido Francisco de Paula Silva, cópia do 

mandado de afastamento e da decisão liminar, dando lhe conhecimento de 

que não pode se aproximar da criança Amanda Costa.

Pela ordem foi dada a palavra ao advogado da Requerida Sebália Maritza 

que assim se manifestou:

MMª Juíza:

Requeiro a desistência da coleta do depoimento das testemunhas José 

Maria e Sthefany.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Oficie-se ao Delegado da DEDDICA, para que informe a este juízo no prazo 

de 5(cinco) dias se o inquérito policial tendo como vitima a criança Amanda 

Costa Araújo dos Santos e, como suspeito Francisco de Paula Silva, 

referente ao BO nº. 2016.236232, em qual estagio se encontra, se já foi 

relatado e encaminhado ao Ministério Público, e, em caso negativo que 

seja imediatamente concluído.

Homologo o pedido de desistência da coleta do depoimento das 

testemunhas Sthefany e José Maria, pedido este formulado pelo advogado 

da requerida Sebália na presente audiência.

 Declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a juntada 

das alegações finais em forma de memoriais escritos.

 Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença, devendo ser lançado no Sistema Apollo o código 36 

(conclusos) para sentença.

NADA MAIS do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado 

vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, Lidiane C. de Souza 

Gomes/ que o digitei e subscrevi.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106989 Nr: 3899-38.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, HABdC, 

AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO BAGGIO DE 

CARVALHO - OAB:11985/O

 URGENTE

1) Defiro o pedido do Ministério Público de folhas 155/157 e, designo 

audiência para o di21/09/2018 às 1500 horas;

2) Intime-se o genitor Marco Antônio Baggio de Carvalho, para que 

compareça a audiência designada, acompanhado da criança H.A.B. de C.;

3) Intime-se a avó materna da criança, Sra. Alvarides Dias Afonso, no 

endereço indicado às folhas 157, para que compareça na audiência acima 

designa para ser ouvida por este Juízo;

4) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados Fabiano 

Rabaneda OAB/MT 12.945 e Marco Antônio Baggio de Carvalho OAB/MT 

11.985;

5) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105082 Nr: 2292-87.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGHB, ABRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945, Michelle Matsuura Borralho - OAB:21616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Ricarte - OAB:4411

 URGENTE

1) Com o objetivo de esclarecer os genitores sobre as implicações e 

prejuízos da pratica da alienação parental, designo audiência para o dia 

21/09/2018 às 16:00 horas;

2) Nesta oportunidade este Juízo avaliará a possibilidade de 

regulamentação do direito de visitas do genitor, assim como o processo de 

reaproximação do mesmo com a filha;

3) Intime-se os genitores Alan Glaydson Honori Barra e Katia Maiolino 

Ribeiro, para que compareçam a audiência designada, devendo a mãe 

trazer a filha A.B.R.B.;

4) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados Fabiano 

Rabaneda OAB/MT 12.945 e Ana Lúcia Ricarte OAB/MT 4.411;
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5) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104287 Nr: 1647-62.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MFRS, 

AJRS, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acenate Banagouro de 

Carvalho Gonçalves - OAB:7730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto da Silva 

Serrano - OAB:5341

 URGENTE

1) Com o objetivo de iniciar uma reaproximação das crianças com o 

genitor/requerido, e para que o núcleo familiar seja orientado, designo 

audiência para o dia 21/09/2018 às 14:00 horas;

2) Intime-se os genitores Moacir Olímpio dos Santos e Marineia Gloria 

Ribeiro, para que compareçam a audiência designada, acompanhados das 

crianças M.F.R.S., e A.J.R.S.;

3) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados Cesar 

Augusto da Silva Serrano OAB/MT 5341, Acenate Banagouro de Carvalho 

Gonçalves OAB/MT 7730;

4) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 101429 Nr: 4899-10.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ACAdS, 

MJdCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMCAdS, MAdS, FdPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANE OLIVEIRA 

CORBELINO - OAB:13035, JOSÉ RICARDO COSTA MARQUES 

CORBELINO - OAB:5.486, Juares Antonio Batista do 

Amaral-OAB/MT-2638 - OAB:2638, RAUL CLAUDIO BRANDÃO - 

OAB:19.145/0, VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - OAB:21286

 Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Homologo o pedido de desistência da coleta do depoimento das 

testemunhas S. e J. M., pedido este formulado pelo advogado da requerida 

S. na presente audiência.

 Declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a juntada 

das alegações finais em forma de memoriais escritos.

 Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença, devendo ser lançado no Sistema Apollo o código 36 

(conclusos) para sentença.

NADA MAIS do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado 

vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, Lidiane C. de Souza 

Gomes/ que o digitei e subscrevi.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 85071 Nr: 1248-72.2013.811.0063

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DP, eac

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heliodorio Santos Nery - 

OAB:4630-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline de Cantuário Lopes - 

OAB:42725/GO, Aniely Gonçalves da Silva - OAB:49356A, Gilberto da 

Silva Ramos - OAB:229940

 Vistos etc...,

 1) Cadastre-se no Sistema Apolo a procuração de folhas 130;

2) Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 23/10/2018 as 14h00;

3) Expeça-se mandado de intimação as partes fazendo constar a 

advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e § 5º do NCPC de que caso 

sejam intimadas e, não compareçam a audiência supra designada poderão 

ser conduzidas coercitivamente;

4) Conste no mandado que no dia da audiência a guardião(a) deverá estar 

acompanhada da criança/adolescente;

5) Oficie-se ao Juízo da Comarca de Cristalina/GO, solicitando a devolução 

da carta precatória de folhas 166, devidamente cumprida;

6) Publique-se a presente decisão para ciência do advogado do requerido, 

com restrição, por se tratar de processo que tramita em segredo de 

justiça;

7) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105082 Nr: 2292-87.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AGHB, ABRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945, Michelle Matsuura Borralho - OAB:21616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Ricarte - OAB:4411

 1) Com o objetivo de esclarecer os genitores sobre as implicações e 

prejuízos da pratica da alienação parental, designo audiência para o dia 

21/09/2018 às 16:00 horas;

2) Nesta oportunidade este Juízo avaliará a possibilidade de 

regulamentação do direito de visitas do genitor, assim como o processo de 

reaproximação do mesmo com a filha;

3) Intime-se os genitores Alan Glaydson Honori Barra e Katia Maiolino 

Ribeiro, para que compareçam a audiência designada, devendo a mãe 

trazer a filha A.B.R.B.;

4) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados Fabiano 

Rabaneda OAB/MT 12.945 e Ana Lúcia Ricarte OAB/MT 4.411;

5) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiênci

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104287 Nr: 1647-62.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MFRS, 

AJRS, MGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acenate Banagouro de 

Carvalho Gonçalves - OAB:7730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cesar Augusto da Silva 

Serrano - OAB:5341

 URGENTE

1) Com o objetivo de iniciar uma reaproximação das crianças com o 

genitor/requerido, e para que o núcleo familiar seja orientado, designo 

audiência para o dia 21/09/2018 às 14:00 horas;

2) Intime-se os genitores Moacir Olímpio dos Santos e Marineia Gloria 

Ribeiro, para que compareçam a audiência designada, acompanhados das 

crianças M.F.R.S., e A.J.R.S.;

3) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados Cesar 

Augusto da Silva Serrano OAB/MT 5341, Acenate Banagouro de Carvalho 

Gonçalves OAB/MT 7730;

4) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110035 Nr: 2018-89.2018.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TPF, DPdEdMG, CDSJDQM, KGDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE FERREIRA DE 

QUEIROZ - OAB:18500

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 347 de 528



 Vistos etc...,

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo a Procuração de fls. 44, bem como o rol 

de testemunhas de fls. 43, para efeitos de intimação e demais atos 

processuais.

II – Em seguida, com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência 

Instrução e Julgamento para o dia 31/10/2018 as 16h00.

III – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

IV – Conste no mandado que no dia da audiência o requerente deverá 

estar acompanhado da criança.

V - Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

VI - Intime-se o advogado constituído para que cumpra o disposto no artigo 

455, § 1.º do NCPC .

VII – Publique-se para ciência do advogado Donizete Ferreira de Queiroz 

OAB/MT 18.500

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106989 Nr: 3899-38.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, HABdC, 

AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO RABANEDA DOS 

SANTOS - OAB:12945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO BAGGIO DE 

CARVALHO - OAB:11985/O

 URGENTE

1) Defiro o pedido do Ministério Público de folhas 155/157 e, designo 

audiência para o di21/09/2018 às 1500 horas;

2) Intime-se o genitor Marco Antônio Baggio de Carvalho, para que 

compareça a audiência designada, acompanhado da criança H.A.B. de C.;

3) Intime-se a avó materna da criança, Sra. Alvarides Dias Afonso, no 

endereço indicado às folhas 157, para que compareça na audiência acima 

designa para ser ouvida por este Juízo;

4) Publique-se a presente decisão para ciência dos advogados Fabiano 

Rabaneda OAB/MT 12.945 e Marco Antônio Baggio de Carvalho OAB/MT 

11.985;

5) Notifique-se o Ministério Público, dando-lhe ciência da data designada 

para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 91260 Nr: 21-76.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GSdC, NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

OAB:164014, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - OAB:12037

 Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Homologo o pedido de desistência da coleta do depoimento das 

testemunhas Leiliane e Jeferson Siqueira Costa e Euripias Josette Gomes 

da Silva, pedido este formulado pelo Ministerio Publico, e pela da Requerida 

na presente audiência.

 Declaro encerrada a instrução processual, e, faculto às partes a juntada 

das alegações finais em forma de memoriais escritos. Com fulcro no artigo 

193 do ECA, §1º do ECA , fixo o prazo de 5(cinco) dias para cada parte, 

para apresentação das alegações finais.

Com a juntada dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença.

NADA MAIS do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado 

vai devidamente assinado pelos presentes. Eu, Lucas da Costa Gomes 

que o digitei e subscrevi.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41405 Nr: 1563-08.2010.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, CeAEdRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS TEODORO JOSÉ 

HUGUENEY IRIGARAY - OAB:2569/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1563-08.2010.811.0063, Protocolo 41405, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 9127 Nr: 45-60.2008.811.0060

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Blindfort - R 3 D Indústria e Comércio de Vidros Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Alves de Souza-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075, Micael Galhano Feijó - OAB:5935, Tais Goncalves Melado 

- OAB:8524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 42/2008 (CÓDIGO 9127) – Número original 

45-60.2008.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o 

n. 8026800-65.2008.811.0001.

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.: 5466 Nr: 182-47.2005.811.0060

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condomínio Residencial Tropical

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joize Ponciano Gonçalves, Jaime Marques 

Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Reiche - OAB:18868/MT., 

Izonildes Pio da Silva - OAB:6486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erenita Costa Soares 

Guimarães - OAB:9783

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 1204/2005 (CÓDIGO 5466) – Número original 

182-47.2005.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o 

n. 8010031-84.2005.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 124846 Nr: 5810-88.2017.811.0062

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Gomes Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Rosa - 

OAB:OAB/MT 5.493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto.

 Considerando a data de audiência indicada à fl.55, ante a ausência de 

tempo hábil para cumprimento, oficie-se ao Querelante para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, informe a este Juízo, segundo suas prerrogativas 

funcionais, nova data para realização de audiência preliminar.

 Com a resposta, volte-me concluso.

Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 27899 Nr: 238-28.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago White Bueno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT, Fernando Henrique Cesar Leitão - OAB:13.592/MT

 Vistos.

INDEFIRO o pedido formulado pela defesa às fls. 100/104, considerando 

que a realização da audiência de instrução e julgamento já designada para 

o dia 24 de setembro de 2018, às 15h, não impossibilitará, caso o autor do 

fato preencha os requisitos legais, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

apresente eventual proposta de transação penal.

 Caso o autor do fato não aceite ou não preencha os requisitos legais, 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, conforme dispõe o artigo 89, da Lei 

n. 9.099/95.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 35629 Nr: 2431-79.2017.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANICE DE OLIVEIRA ROCHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado em decorrência de convocação do MM. Juiz de Direito pelo TJMT, 

a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o dia 

20/02/2019, às 14h.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38700 Nr: 612-73.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Madeiras Centroeste 

Ltda Me, Fábio Apolinário Alves de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:19.534-O

 Certifico que, considerando a readequação da pauta de audiências deste 

Juizado em decorrência de convocação do MM. Juiz de Direito pelo TJMT, 

a audiência de instrução e julgamento foi REDESIGNADA para o dia 

12/02/2019, às 15h.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002096-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em 

Data:08/11/2018, Hora:11:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 275, Bairro: 

Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria Motorizada – 

BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do despacho/decisão: Diante do 

exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva. Juíza de Direito 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002147-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE DE SANTANA SILVA (ADVOGADO(A))

PROPICIO CERILO DE CAMPOS - ME - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA MORAES FIACADORI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002147-69.2018.8.11.0001 REQUERENTE: PROPICIO CERILO DE CAMPOS 

- ME - ME REQUERIDO: MARIANA MORAES FIACADORI Vistos, etc. É 

cediço que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

encontra-se prevista na Lei nº 12.153/2009, que dispõe quem pode ser 

parte nos processos submetidos ao rito especial, senão vejamos: “Art. 5o 

Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas. g.n. No caso, trata-se de obrigação de fazer proposta por uma 

pessoa física contra outra por descumprimento de obrigação relativa a 

contrato de compra e venda, o que, de regra, determina a competência 

dos juizados cíveis. Intime-se a parte autora para, querendo, emendar a 

inicial a fim de esclarecer qual a razão da distribuição no juizado 

fazendário de uma ação entre particulares ou requer o que entender de 

direito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-44.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002181-44.2018.8.11.0001 REQUERENTE: WELVIS TEIXEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Notifique-se o representante judicial da Fazenda Pública para que se 

manifeste sobre o pedido de tutela de urgência no prazo de 72 horas, 

conforme dispõe os arts. 1.059 do CPC/2015 e 2º da Lei 8437/92, podendo 

juntar documentos. O prazo de contestação será contado da data de 

audiência de conciliação. Após, conclusos com prioridade para o exame 

da tutela de urgência. Expeça-se o necessário. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002019-49.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY (ADVOGADO(A))

DAVID CLEMENTE RUDY (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002019-49.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: DAVID CLEMENTE RUDY 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial, juntando aos autos planilha de cálculo 

atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002864-52.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BASSO (ADVOGADO(A))

BENEDITO MONTEIRO DA SILVA NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002864-52.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: BENEDITO MONTEIRO DA 

SILVA NETO EXECUTADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 

Vistos, etc. Considerando os documentos juntados pelo requerido, 

determina-se a intimação da parte autora para se manifestar quanto ao 

cumprimento da sentença, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos 

para extinção pelo cumprimento da sentença. Cumpra-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001830-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA (ADVOGADO(A))

LUCIMARA LEITE SOARES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001830-71.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: LUCIMARA LEITE SOARES DOS 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se 

a parte autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002020-34.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002020-34.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: JONATHAN WASHINGTON DA 

COSTA OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos tabela 

de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002050-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO (ADVOGADO(A))

ELMIR DIAS VIRMIEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002050-69.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELMIR DIAS VIRMIEIRO 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial, juntando aos autos 

comprovante de endereço, planilha de cálculo atualizado, bem como tabela 

de honorários da OAB, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002085-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BRUNO DA SILVA (EXEQUENTE)

GRASIELA ELISIANE GANZER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002085-29.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO BRUNO DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial juntando aos autos 

documentos pessoais, comprovante de endereço e a certidão objeto 

dessa ação, com selo de autenticidade, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002074-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

VILMAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABÁ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002074-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: VILMAR DA SILVA 

EXECUTADO: PREFEITURA DE CUIABÁ Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a petição inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002065-38.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

I.S.MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (EXEQUENTE)

IANDRA SANTOS MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002065-38.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial 
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juntando aos autos comprovante de endereço atualizado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002143-32.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON COLETA DE SOUZA (EXEQUENTE)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002143-32.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: VANDERSON COLETA DE 

SOUZA EXECUTADO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando aos autos 

comprovante de endereço legível, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000009-66.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ISAIAS ALVES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1000009-66.2017.8.11.0001. EXEQUENTE: ISAIAS ALVES DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para entregar certidão original no cartório a fim de ser expedido 

oficio requisitório ou precatório, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

impossibilidade de pagamento. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001232-20.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA (EXEQUENTE)

EDSON EMILIA DA ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1001232-20.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: EDSON EMILIA DA ROCHA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Após, 

conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001772-68.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001772-68.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: RONEI LARA MONTEIRO DA 

SILVA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para emendar a inicial a fim de juntar, no 

prazo de 15 dias, a certidão objeto dessa ação, com selo de autenticidade. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002171-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002171-97.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: WILLIAN GONCALVES LINO DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA 

PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço atualizado e planilha de cálculo atualizado, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029244-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto (ADVOGADO(A))

THAIS TELES PINHEIRO (REQUERENTE)

LAURA CYNTHIA FIGUEIREDO DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1029244-21.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LAURA CYNTHIA FIGUEIREDO 

DIAS, THAIS TELES PINHEIRO REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando orçamento do pedido pleiteado para 

fins de verificação da competência deste Juizado Especial da Fazenda 

Pública para processar e julgar o presente feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, retorne os autos em conclusão para prosseguimento do feito. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1028491-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

BENEDITO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1028491-64.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, etc. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002193-58.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 351 de 528



Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002193-58.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, concluso para despacho. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002194-43.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO (EXEQUENTE)

ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002194-43.2018.8.11.0001. EXEQUENTE: ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

exequente para apresentar tabela de honorários da OAB, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, concluso para despacho. Intime-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002198-80.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA COSTA E SILVA (REQUERENTE)

FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002198-80.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DA 

COSTA E SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança. Indefere-se o pedido de tutela cautelar de 

exibição de documento, em face do disposto no artigo 9º da Lei 

12.153/2009. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se o(s) 

requerido(s), pessoas jurídicas de direito público, com as advertências 

legais, para apresentar(em) a documentação de que disponha (m) para o 

esclarecimento da causa (artigo 9º da Lei 12.153/2009). Intime-se. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1023569-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

W. C. DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1023569-14.2017.8.11.0041 REQUERENTE: W. C. DE OLIVEIRA 

TRANSPORTES - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Extrai-se do termo de audiência de conciliação que a reclamante não 

teria comparecido à sessão. No entanto, verifica-se que a pessoa jurídica 

autora se fez representar por procuradora, à qual foi conferida a 

procuração de ID 13722653. É cediço que, no sistema dos Juizados 

Especiais Cíveis, o comparecimento pessoal da parte autora à audiência é 

a regra, conforme previsão legal contida no art. 51 da Lei 9.099/95, de 

maneira que a lei fixa penalidade para hipótese de descumprimento. 

Contudo, no sistema dos Juizados Especiais Fazendários, a Lei 12.153/09 

não traz a exigência de comparecimento pessoal do empresário individual 

ou sócio dirigente da ME ou EPP à audiência de modo que se entende que 

o fato da pessoa jurídica estar representada por procurador, devidamente 

designado pelo seu representante legal, não constitui, a princípio, motivo 

para a extinção pela contumácia, desde que haja a atribuição de poderes 

para transigir, que é finalidade da sessão conciliatória. Em que pese o teor 

do ENUNCIADO FONAJE 141 (Substitui o Enunciado 110)[1], entende-se 

que se há especificação de poderes para transigir não há motivos para a 

extinção do processo, desde que não se vislumbre nenhum prejuízo ao 

ato. No caso, não se identifica qualquer prejuízo posto que, além da 

procuradora possuir poderes para transigir, o réu, ESTADO DE MATO 

GROSSO, não compareceu à sessão conciliatória. Na interpretação da 

norma deve-se considerar a instrumentalidade das formas. Observa-se, 

também, que até mesmo nos juizados cíveis os tribunais têm flexibilizado a 

regra de forma a melhor atender a finalidade dos juizados. A propósito: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUIZ TOGADO 

NA FORMA DO ART. 51,I, DA LEI 9.099, PELA AUSENCIA DE 

COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À AUDIENCIA CONCILIATORIA, 

NA QUAL SE FEZ PRESENTE ADVOGADO DA AUTORA COM PODERES 

PARA TRANSIGIR. CONCILIADORA QUE INCLUSIVE PROPÔS A 

CONCILIAÇÃO, A QUAL RESTOU INEXITOSA. ENUNCIADO Nº 23 DO I 

ENCONTRO DAS TURMAS DE RECURSOS DO ESATDO DE SANTA 

CATARINA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO INCISO I DO ARTIGO 51 

DA LEI 9.099/95 – RECURSO PROVIDO. “A presença de procurador com 

poderes para acordar satisfaz a exigência da Lei n.º 9099/95, visto que 

propicia a conciliação, não se justificando a extinção do feito prevista no 

art. 51, I, do referido diploma legal” (...) TJSC – Recurso Inominado RI 

03000618520158240139 - Porto Belo – Primeira Turma de Recursos da 

Capital – julgamento: 10/05/2018 – Relatora Janine Stiehler Martins). Ante o 

exposto, DEIXA-SE de aplicar penalidade pela contumácia ante ausência 

de prejuízo para o ato, e determina-se o prosseguimento do feito. Intime-se 

a parte autora para, querendo, impugnar a contestação. Após conclusos 

para a sentença. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito [1] “A microempresa e a empresa de pequeno porte, 

quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – 

Salvador/BA)”

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500008-46.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA BONFIM (EXEQUENTE)

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0500008-46.2014.8.11.0001. EXEQUENTE: CELIA APARECIDA BONFIM 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de pedido 

de sequestro de valor não adimplido pela Fazenda Pública. O cálculo foi 

atualizado conforme determina o provimento n.º 11/2017/CM. O art. 13, II, § 

1° da Lei 12.153/90 dispõe: “Desatendida a requisição judicial, o juiz, 

imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao 

cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública.” O 

art. 6° do Provimento n.º 11/2017-CM dispõe: “O Juízo promoverá o 

sequestro do valor liquido atualizado, via BacenJud (...)”[1]. Desse modo, 

determina-se o sequestro do valor devido, via BacenJud, nos seguintes 

termos: Exequente: CELIA APARECIDA BONFIM – (CPF N° 

178.903.301-20). Executado: ESTADO DE MATO GROSSO – (CNPJ N° 

03.507.415/0003-06). Valor líquido: R$20.569,40 - cálculo no Id. 14751944. 

(Sendo o valor de R$16.455,52 referente a parte autora e o valor de 

R$4.113,88 referente aos honorários contratuais do seu patrono). Valor 

para quitação de guia previdenciária: (não aplicável) Valor para quitação 

de guia de IR: (não aplicável) Valor total bloqueado: R$20.569,40 (vinte mil 

quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos). Junte-se o 

recibo de detalhamento de ordem judicial de bloqueio e transferência do 

valor constrito para a conta judicial. Intime-se o executado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como para 

ciência de que o silêncio importará no levantamento do valor depositado na 
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conta judicial (Art. 1º - Provimento 68 da Corregedoria Nacional de Justiça) 

[2]. Decorrido o prazo supra e não havendo manifestação do executado, 

cumpra-se o Art. 1º, § 1º do Provimento 68/2018, da Corregedoria 

Nacional de Justiça do CNJ. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito [1] Provimento n.º 11/2017-CM de 10 

de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 22/08/2017. [2] 

Provimento n.º 68, de 3 de maio de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-82.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANDREZA DA SILVA NETA (REQUERENTE)

PAMELLA BRUNA BARBIERI DIAS FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002172-82.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA ANDREZA DA SILVA 

NETA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-29.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADALGISA DOMINGUES MACIEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. M. G. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002182-29.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ADALGISA DOMINGUES 

MACIEL REQUERIDO: GABRIEL DOMINGUES MOREIRA GALVAO Vistos, 

etc. Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002166-75.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUCA DA SILVA LUZARDO (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002166-75.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CLEILSON MENEZES 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Relatório dispensado por força do disposto no art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se se pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora antes da sentença, no qual manifesta sua 

falta de interesse no prosseguimento da lide. É cediço que havendo a 

estabilização subjetiva da lide por meio da formalização da angularização 

processual, deve-se buscar a anuência da parte requerida em relação ao 

mencionado pedido de desistência. No entanto, o Enunciado 90 do 

FONAJE dos Juizados Especiais Cíveis estabelece que “A desistência do 

autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento.” (XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ). Sabe-se 

que referido Enunciado 90 se aplica ao Juizado da Fazenda Pública em 

decorrência do Enunciado 01 da Fazenda Pública, que estabelece que 

“Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, 

os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis” (XXIX Encontro – 

Bonito/MS). Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002174-52.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CASA REAL ACOUGUES LTDA - EPP (REQUERENTE)

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002174-52.2018.8.11.0001 REQUERENTE: CASA REAL ACOUGUES 

LTDA - EPP REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABÁ Vistos, etc. Insurge-se a 

parte autora contra a exigência da Lei Municipal nº 004/92 de 

apresentação de licenças para prosseguimento de obra em área urbana. 

A requerente requer“i)- Se digne a Vossa Excelência, em conceder, "in 

limine", para determinar a liminar para dispensar a licença Ambiental, 

intimando o Requerido por oficial de justiça plantonista, sob pena de multa 

pelo descumprimento.”. Como se vê, a demanda refere-se à analise 

acerca do cumprimento das normativas expressas na LEI 

COMPLEMENTAR Nº 004, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1992, cuja norma 

"INSTITUI O CÓDIGO SANITÁRIO E DE POSTURAS DO MUNICÍPIO, O 

CÓDIGO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, O 

CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". A 

Resolução 09/2008-TP estabelece que compete à Vara Especializada do 

Meio Ambiente: “Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes 

ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos 

executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio 
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Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente.” A propósito: 

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO - 

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE - 

PROCESSAMENTO PELA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA - 

INADMISSIBILIDADE - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA - ATOS DECISÓRIOS 

ANULADOS - REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE. As questões afetas a 

Lei de Uso e Ocupação de Solo Urbano do Município de Cuiabá, hão de 

serem processadas e decididas na Vara Especializada do Meio Ambiente, 

ex vi do contido na Resolução 09/2008-OE/TJMT, que lhe atribuiu 

competência na área do Meio Ambiente Artificial (urbanístico). ( TJMT - AI 

88487/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016 - 

TJ-MT - Agravo de Instrumento AI 00884874120158110000 88487/2015 

(TJ-MT). A incompetência em razão da matéria é de natureza absoluta, 

razão pela qual deve ser declarada de ofício, a qualquer tempo. No 

sistema dos juizados a incompetência, inclusive a relativa, determina a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, razão pela qual não é 

possível declinar para a Vara Especializada do Meio Ambiente, cabendo a 

parte autora repropor a ação considerando os requisitos processuais 

próprios para litigar naquele juízo, e caso não possua advogado, pode se 

valer dos serviços da Defensoria Pública desde que se enquadre nos 

critérios de atendimento daquela instituição. Ante o exposto, 

RECONHECE-SE a incompetência deste Juízo para processar e julgar a 

demanda, e, de consequência, julga-se extinto, sem resolução do mérito, o 

presente feito, com amparo no artigo 51 da Lei 9.099/95. Intime-se. 

Transitada em julgado, arquive-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque 

e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001957-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MINAS GERAIS (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001957-09.2018.8.11.0001 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA ROCHA 

BELMIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MINAS GERAIS, 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS Vistos, etc. Cuida-se 

de reclamação que a parte autora promove contra o ESTADO DE MINAS 

GERAIS e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS, sendo certo 

que a autarquia DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS está 

fora da jurisdição territorial deste Juizado. A teor do disposto no art. 53, III, 

a, do CPC/2015, a ação deve ser proposta no foro onde está a sede da 

pessoa jurídica. No caso, tem-se litisconsórcio necessário e uma das 

pessoas jurídicas que integram o polo passivo da ação não se enquadra 

na regra excepcional descrito no art. 52, paragrafo único, do CPC/2015, 

destinado apenas aos ESTADOS e ao DISTRITO FEDERAL. Não é devida a 

interpretação extensiva do supracitado artigo para abranger as 

autarquias, haja vista que se o legislador quisesse inclui-las, teria 

mencionado especificamente. As regras de competência dependem de 

previsão legal específica e não estando o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 

DE MINAS GERAIS listado no rol descrito no paragrafo único do art. 52 do 

CPC/2015, segue-se a regra geral. O art. 51, III, da Lei n. 9.099/1995, 

contempla a hipótese de extinção do feito sem julgamento de mérito 

quando reconhecida a incompetência territorial. O Enunciado 89 do 

FONAJE estabelece que "A incompetência territorial pode ser reconhecida 

de ofício no sistema de juizados especiais cíveis", inaplicando-se ao caso, 

por conseguinte, a Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça no âmbito 

dos Juizados Especiais. Deste modo, o Juizado Especial da Fazenda 

Pública de Cuiabá é incompetente, em razão do território, para receber, 

processar e julgar a presente ação, que possui no polo passivo o 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS. Ante o exposto, de 

ofício, reconhece-se e declara-se a incompetência territorial do Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a presente 

demanda, e julga-se extinto, sem resolução do mérito, o presente feito, na 

forma do artigo 51, III, da Lei 9.099/1995. Sem custas (art. 54 e 55 da Lei 

nº 9.099/95 c/c 27, da Lei nº 12.153/09). Transitada em julgado, ao 

arquivo. Publique-se. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e 

Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0502145-64.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

0502145-64.2015.8.11.0001. EXEQUENTE: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Relatório 

dispensado (art. 38 da Lei nº 9.099/95). Cuida-se de cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento do valor atualizado de R$19.727,19 

(dezenove mil setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) e de 

honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, 

conforme planilha de cálculo id. 12241863. O Executado concordou com o 

cálculo apresentado pela exequente. (ID 14018609). Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o crédito no valor de R$19.727,19 (dezenove mil 

setecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) e os honorários 

sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) no valor R$1.972,72 (hum 

mil novecentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos). 

Transitada em julgado, expeça-se o necessário. Sem custas nem 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 

c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da 

Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MMª. Juíza de Direito. 

Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2018. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007566-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

TALIA RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007566-64/2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autora: Talia 

Rodrigues de Souza da Silva. Ré: Porto Seguros Cia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc. TALIA RODRIGUES DE SOUZA DA SILVA, com qualificação 

nos autos, ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT” em desfavor de Porto SEGUROS CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito, 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, a) elucidando na peça vestibular qual lesão o autor 

sofrera, eis que da narrativa dos fatos e da documentação acostada aos 

autos não ficara evidenciada a referida lesão, nos termos do artigo 319, III, 

do Código de Processo Civil; b) carreando o documento indispensável à 

propositura da demanda (especificamente o comprovante de endereço no 

qual a autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o 
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mesmo venha acompanhado de declaração de residência), em 

observação ao disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob 

pena de extinção do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC 

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 e cumpra-se. Roo-MT, 12 de setembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007281-71.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ASSIS ANCHIETA (ADVOGADO(A))

PATRICIA NAYANNE GOMES DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007281-71/2018 Ação: Dissolução de Contrato c/c Indenização por 

Danos Morais Autora: Patrícia Nayanne Gomes de Lima. Ré: Dismobras 

Imp. Exp. Distr. Mov. Eletrod. Ltda (Ricardo Eletro). Vistos, etc. PATRÍCIA 

NAYANNE GOMES DE LIMA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Dissolução de Contrato c/c Indenização por 

Danos Morais” em desfavor DISMOBRAS IMP. EXP. DISTR. MOV. 

ELETROD. LTDA (RICARDO ELETRO), 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, 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, 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. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007492-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

JOSINO PEREIRA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA GARCIA GUIMARAES (REQUERIDO)

RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

CLOVES LUIZ GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007492-10/2018 Ação: Indenização por Dano Material e Moral Autor: 

Josino Pereira Guimarães. Réus: Rondomaq Máquinas e Veículos Ltda e 

Outros. Vistos, etc. JOSINO PEREIRA GUIMARÃES, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

Dano Material e Moral” em desfavor RONDOMAQ MÁQUINAS E VEÍCULOS 

LTDA e COOPERATIVA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL 

DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado e, 

CLOVES LUIS GUIMARÃES JUSSARA GARCIA GUIMARÃES, com 

qualificação nos autos, 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, informando corretamente a qual processo pretende 

alegar a dependência dos autos, eis que não fora encontrado o processo 

sob nº1006108-21.2018 (junto ao Sistema PJe 2.0), conforme indicado na 

peça vestibular (fl.05 – correspondência ID 15176295), cumprindo 

integralmente o disposto nos artigos 55 e 319, III, do Código de Processo 

Civil, 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. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 12 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007585-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007585-70/2018 Ação: Cobrança Autor: Transportes Botuverá Ltda. 

Ré: AIG Seguros Brasil S/A. Vistos, etc. TRANSPORTES BOTUVERÁ 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor de AIG SEGUROS BRASIL 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido citação, 

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, recolha as custas e taxas judiciais, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

Civil e §2º art. 2º do Provimento nº22/2016-CGJ, 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. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 12 de setembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007595-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

JANIO ROSA DE LARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007595-17/2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Jânio 

Rosa de Lara. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Vistos, etc. JÂNIO ROSA DE LARA, com qualificação nos autos, 

ingressou neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito, 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, a) acostando aos autos cópia do laudo 

pericial comprobatório da lesão alegada; b) juntando aos autos o boletim 

de ocorrência, comprobatório do nexo de causalidade (existência do 

acidente de trânsito), em observação ao disposto no artigo 320 do Código 

de Processo Civil; c) carreando o documento indispensável à propositura 

da demanda (especificamente o comprovante de endereço no qual a 

autora figure como titular ou, sendo em nome de terceiro, que o mesmo 

venha acompanhado de declaração de residência), em observação ao 

disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção 

do feito nos moldes do artigo 485, incisos I e IV, do CPC 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 e cumpra-se. Roo-MT, 12 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007645-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO VILLAGE DO CERRADO RESIDENCE & RESORT 

(REQUERENTE)

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENTRETEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALCADOS 

LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007645-43/2018 Ação: Restituição de Valores Pagos em Aquisição de 

Produtos com Vícios Insanáveis c/c Danos Morais Autora: Associação 

Village do Cerrado Residence & Resort. Ré: Entretex do Brasil Indústrias 

Químicas Ltda. Vistos, etc. ASSOCIAÇÃO VILLAGE DO CERRADO 

RESIDENCE & RESORT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Restituição de Valores Pagos em 

Aquisição de Produtos com Vícios Insanáveis c/c Danos Morais” em 

desfavor de ENTRETEX DO BRASIL INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido citação, 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, recolha as custas e 

taxas judiciais, bem como, comprove seu recolhimento nos autos, nos 

termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ, 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. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT, 12 de setembro de 2018. Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 881497 Nr: 10807-97.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NECHAR ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURENI BARROS SOUZA, DCORDOBA 

DISTRIBUICAO E REPRESENTAÇAO DE ALIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MARCIO DOS SANTOS - 

OAB:204762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, informar o nome dos 

advogados da parte requerida pois não consta nos autos de Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 17954 Nr: 8172-52.1994.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTICIOS 

CABECA DE BOI LTDA, MARIA DE LOURDES SILVA MOURA, BENEDITO 

FERREIRA MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a certidão de fls. 318v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439846 Nr: 8513-19.2010.811.0003

 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: MARLI DE JESUS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA THEREZA KERN LENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para,no prazo legal, manifestar-se 

quanto certidão de fl.133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 383413 Nr: 11541-34.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDON PLAZA SHOPPING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY BUENO CREVELARI ME, ROSELI 

APARECIDA BUENO CREVELARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA 

DE CAMARGO - OAB:27.235/SP

 Intimação do advogado do exequente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto ao petitório de fls. 247/262.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 447293 Nr: 2472-02.2011.811.0003

 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: ADRIANA COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E CEREALISTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS AGROINDÚSTRIA LTDA, RECICLAR 

RECICLAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCO AURÉLIO ALVES 

FALEIRO - OAB:18384 GO, VANDIR APOLINARIO FILHO - OAB:, VANDIR 

APOLINARIO FILHO - OAB:MT6.053-B

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos quanto a Carta Precatória de fls. 265/271.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747665 Nr: 6537-35.2014.811.0003

 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: SILVANDIRA DE SOUZA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:OAB/ MT 15499, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIUS BRUNO GARCIA 

BONAN - OAB:23139/O, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:OAB/MT15687A,  LUIZ  RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A

 ESTADO DE MATO GRSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo nº 6537-35.2014

Ação: Repetição de Indébito c/c Dano Moral

Autora: Silvandira de Souza Pereira

Ré: BV Financeira S/A

 Vistos, etc...

 SILVANDIRA DE SOUZA PEREIRA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Repetição de Indébito c/c Danos Morais" em desfavor de BV FINANCEIRA 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos 

autos, aduzindo, em síntese:

 “Que, contraiu junto à instituição financeira dois empréstimos consignados 

para aposentados e pensionistas, os quais foram devidamente quitados; 

que, em data de 05 de maio de 2014, quando foi sacar no banco o seu 

benefício de pensão, verificou que constava um desconto no valor de R$ 

70,92 (setenta reais, noventa e dois centavos); que, mais tarde constatou 

que se tratava de um terceiro empréstimo no valor de R$ 1.161,28, o qual 

a autora não contratou; que, por culpa exclusiva da empresa ré, desde 07 

de abril de 2009 até 07 de março de 2014, vem sendo descontado de seu 

benefício o valor de R$ 70,92, cujo valor dos descontos não foi autorizada 

pela autora; que, tal atitude é abusiva, o que vem lhe causando 
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constrangimentos, angústias e aflições, assim, requer a procedência da 

ação, com a condenação da empresa ré na repetição do indébito, no 

importe de R$ 13.241,06 (treze mil, duzentos e quarenta e um reais, seis 

centavos), bem como em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos 

morais; e, ao derradeiros, nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 33.241,06 (trinta e três mil, 

duzentos e quarenta e um reais, seis centavos), postulando a ação sob o 

manto da assistência judiciária”.

 Devidamente citado, ofereceu contestação, onde procura rebater os 

argumentos levados a efeito pela autora, dizendo:

 “Que, ao contrário do que afirma a parte autora, esta firmou contrato de 

empréstimo junto à ré sob n° 102171117, em 02 de março de 2009, no 

valor líquido de R$ 2.153,66 (dois mil, cento e cinquenta e três reais, 

sessenta e seis centavos), com pagamento em 60 parcelas de R$ 70,92 

(setenta reais, noventa e dois centavos), com vencimento da última 

parcela em 07 de março de 2014, onde os valores emprestados foram 

transferidos à conta da autora e utilizados para quitar empréstimos 

anteriores; que, a empresa ré não obrou com culpa, razão pela qual não 

há que se falar em restituição e nem em indenização por dano moral, 

razão pela qual, deve a ação ser julgada improcedente, com a 

condenação da autora nos ônus da sucumbência. Junta documentos”.

 Sobre a contestação, manifestou-se a autora, a qual arguiu incidente de 

falsidade. Foi nomeado perito, o qual realizou a perícia, a qual aportou aos 

autos, manifestando-se as partes.

 Restou agendada audiência de instrução e julgamento, a qual se realizou, 

não sendo ouvida testemunhas e, em debates orais, as partes ratificaram 

as teses anteriormente esposadas, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Cuida-se na espécie de ação de repetição de indébito c/c reparação por 

danos morais aforada por Silvania de Souza Pereira em desfavor da 

empresa BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, 

porque, segundo a inicial, em data de 05 de maio de 2014, quando fora 

receber o benefício de pensão junto ao Banco HSBC, tomou conhecimento 

que havia um desconto de R$ 70,92 (setenta reais, noventa e dois 

centavos), referente a um contrato firmado com a ré no ano de 2009, o 

qual não reconhece, experimentando prejuízo de ordem material, bem 

como constrangimentos, angústias e aflições, por isso, deve ser 

indenizada.

 Analisando as razões trazidas na peça de ingresso, tenho comigo que a 

presente ação não merece acolhimento, pois, em que pesem os 

argumentos levados a efeito pela autora, vejo que não há elementos 

plausíveis para atendê-la.

 A autora, em sua peça madrugadora, assevera que não contratou com a 

empresa ré mencionado contrato; a empresa ré, quando da apresentação 

de sua peça de bloqueio, por sua vez, informa que houve a contratação.

 Portanto, o desate da questão é simples, ou seja, saber se a autora 

assinou ou não o título de crédito – Cédula de Crédito Bancário – datada 

de 02 de março de 2009.

 Quando da apresentação do título de crédito, a autora asseverou que o 

mesmo é fraudulento (fl.97), ingressando com incidente de falsidade, o 

qual restou processado e, ao final, o perito nomeado apresentou o laudo 

grafotécnico (fls.130/167), chegando-se a conclusão que quem firmara 

mencionada cédula fora a autora.

 A propósito, eis a pergunta de n° 2:

 “se as assinaturas do contrato de f.52/63 é a mesma assinatura dos 

documentos de fls. 19,27 e 28.Resposta: sim, se trata da mesma grafia.

 Já o questionamento levado a efeito pela empresa ré (fl.159), item 1º:

 “Com base nos espécimes caligráficos coletados, queira o preclaro 

experto nomeado esclarecer, procedendo ao cotejamento com as 

assinaturas questionadas, se as assinaturas lançadas no contrato 

questionado provieram do mesmo punho escritor do autor? Resposta: sim, 

se trata da mesma grafia do autor.

 Portanto, dúvida alguma persiste de que a assinatura aposta no contrato 

de crédito proveio do punho da autora, repito.

 Assim, repetição de indébito não prospera, como pretende a autora, já 

que imprescindível a demonstração da má-fé da instituição financeira, o 

que não restou evidenciado nos autos.

 Com efeito, a cobrança ocorreu com base nas disposições constantes do 

contrato, o qual não restou desmerecido.

 Desse modo, não havendo cobrança de má-fé, incabível, em 

consequência, a devolução, seja em que molde for.

 Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.

 O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante de 

violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial". 

(Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos 

Tribunais. 1995).

 Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que: "... o dano moral 

é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, 

o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico 

mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida 

pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema 

do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 

2006. pág. 132).

 No caso dos autos, a autora faz diversas afirmações sem, contudo, 

apresentar provas, mesmo tendo sido oportunizado, conforme se pode 

constatar a (fl198).

 É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de 

seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do 

qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária.

 Sobre a questão, a doutrina explica:"A regra que impera mesmo em 

processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424.

 É incontroverso que houve a cobrança, mas não indevida, todavia, meros 

aborrecimentos do cotidiano não são hábeis para dar êxito a indenização 

perseguida.

 Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

 "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a procedência do 

pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele ultrapassou o 

patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais advindos de 

qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em 

situação difícil com os seus credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a 

honra." (TJMG - Apelação Cível N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma 

Marques - 11ª Câmara Cível - 19/12/07)

 "AÇÃO DE COBRANÇA - PARTE ATIVA ILEGÍTIMA - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - MERO 

ABORRECIMENTO - DANOS MATERIAIS DEVIDOS. O ajuizamento da ação 

de cobrança por parte ilegítima não autoriza a repetição de indébito, bem 

como a indenização por dano moral, visto se tratar de meros 

aborrecimentos. Contudo, não se afasta os prejuízos materiais advindos à 

parte demandada com as custas do processo e honorários de advogado. 

A má-fé deve ser comprovada, não se admite sua configuração pelo 

simples erro." (TJMG - Apelação Cível N° 1.0024.07.467824-4/001 - Dês. 

Fernando Caldeira Brant - 11ª Câmara Cível - 27/02/08)

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

IMPROCEDENTE a presente “Ação de Repetição de Indébito c/c Danos 

Morais' proposta por SILVANDIRA DE SOUZA PEREIRA, com qualificação 

nos autos em desfavor de BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com qualificação nos autos, 

condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento), sobre o valor dado à 

causa, devendo ser corrigida, devendo ser observado o disposto no § 3º, 

do artigo 98 do Código de Processo Civil, revogando parcialmente a 

decisão de (fl.30).

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 12/setembro/2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 298981 Nr: 1966-07.2003.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.T.E ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E 

ELETRICIDADE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13242-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:2693-B-MT

 Do advogado da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

encaminhar o cálcuo atualizado da dívida, para os autos de Carta 

Precatória nº. 0845833-84.2018.814.031, paras Vara de Cartas 

Precatórias Cíveis da Comarca de Belém - PA, via email 

precatoriabelemcivel@tjpa.jus.br ou, através dos correios.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762996 Nr: 14915-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CEZAR SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO - PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 14915-77.2014.811.0003 – Código 762996

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA, CNPJ: 42.421.776/0001-25

PARTE REQUERIDA: RAFAEL CEZAR SOUZA

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora acima qualificada, PARA QUE NO 

PRAZO DE (5) CINCO DIAS, DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, (artigo 485, inciso III, § 1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 14 de setembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 420471 Nr: 2763-70.2009.811.0003

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO PAVEGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUSA COUTINHO - 

OAB:MT/10.661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO - PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N. 2763-70.2009.811.0003 – Código 420471

ESPÉCIE: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: BANCO FINASA S/A

PARTE REQUERIDA: LUCIANO PAVEGLIO

INTIMANDO(A, S): Requerente: Banco Finasa s/a, CNPJ: 57561615000104, 

brasileiro(a), Endereço: Alameda Madeira, Nº222, 12ª Andar-sobreloja, 

Bairro: Alphaville Industrial, Cidade: Barueri-SP

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte autora acima qualificada(s), PARA QUE 

NO PRAZO DE (5) CINCO DIAS, DÊ ANDAMENTO AO FEITO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, (artigo 485, inciso III, § 1º, CPC).

Rondonópolis - MT, 14 de setembro de 2018.

Juliana Martello do Amaral Paulista

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737364 Nr: 235-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEM RODRIGO RODRIGUES DE ALMEIDA, 

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS MOTOTAXISTAS DO MUNCIPIO DE 

RONDONOPOLIS MT, MARIO SERGIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 10028, MARCELA REGINA DE ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716180 Nr: 11544-76.2012.811.0003

 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: IRINEU WOLFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT, SEBASTIÃO PEREIRA BUQUIGARÉ JÚNIOR - 

OAB:11687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4062

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 11544-76.2012

Ação: Declaratória c/c Indenização

Autor: Irineu Wolff

Réu: Energisa S/A

 Vistos, etc...

 IRINEU WOLFF, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.114/115), 

vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por IRINEU WOLFF, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, todos com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 
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inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726902 Nr: 7813-38.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO BURATTI PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/4310-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4062

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 7813-38.2013

Ação: Declaratória c/c Indenização

Autor: Luiz Roberto Buratti Pires

Réu: Energisa S/A

 Vistos, etc...

 LUIZ ROBERTO BURATTI PIRES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, 

e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

(fl.187/188), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por LUIZ ROBERTO BURATTI 

PIRES, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A, todos com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

 Após o trânsito em julgado, autorizo o levantamento da importância 

depositada, mediante as cautelas de estilo.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 721925 Nr: 2942-62.2013.811.0003

 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: ELISBANES CARNEIRO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O, RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:13301-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 4062

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 2942-62.2013

Ação: Declaratória c/c Indenização

Autor: Elisbanes Carneiro Mendes

Réu: Energisa S/A

 Vistos, etc...

 ELISBANES CARNEIRO MENDES, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos, 

e após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

(fl.181/182), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por ELISBANES CARNEIRO 

MENDES, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A, todos com qualificação nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426003 Nr: 8186-11.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA - 

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:MT/10.657

 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.: 413484 Nr: 9141-76.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO CAMPO LTDA, MOTO HONDA DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMEIRE SANTOS MONTEIRO 

GONÇALVES - OAB:15.701/O, KALIANDRA ALVES FRANCHI - 

OAB:14527

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 443965 Nr: 12634-90.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALESIA DE ALBUQUERQUE FERREIRA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao Recurso da Apelação de folhas nº 166/173.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 701143 Nr: 9121-80.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI, CERJO 

MASIERO, MARLENE BALBINOTTI MASIERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 20495-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 9121-80.2011

Ação: Execução de Título Extrajudicial

 Autor: Banco do Brasil S/A

 Réu: Cerjo Masiero e Outros

 Vistos, etc...

 Defiro o pedido formulado a (fls.131v/132), deverem ser feitas as 

anotações de estilo, quer na distribuição, quer na escrivania.

 Prossiga-se na execução.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 13/setembro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 730418 Nr: 10999-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES LEONIR KOLLN, LARI KOLLN, 

TEREZINHA GENTIL KOLLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:OAB/MT8521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, 

MARILSON MENDES - OAB:OAB/MT16108

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca das informações de fls. 101, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433080 Nr: 1744-92.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDIO JOSE FROELICH, JANETE FROELICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

 Processo n° 1744-92.2010

 Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Amaggi Exportação e Importação Ltda

Réu: Hedio José Froelich e Outra

 Vistos, etc...

 AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente 

ação em desfavor de HEDIO JOSÉ FROELICH e JANETE FROELICH, com 

qualificação nos autos, tendo aportado o pedido de extinção, vindo-me os 

autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, em desfavor de HEDIO 

JOSÉ FROELICH e JANETE FROELICH, com qualificação nos autos, com 

julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 487, inciso III c/c 924, 

inciso II do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 13/setembro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 346488 Nr: 1910-03.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMURU ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA 

MARIN DALFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON MANOEL JUNIOR - 

OAB:MT/5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5.417-B, LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - OAB:10514/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas nº 

143/146.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 735031 Nr: 14713-37.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSOVEL TRANSPORTES OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON PASINATTO, JOSE MARCELO DIAS 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edenir Franceschi Júnior - 

OAB:24.055-SC, Jeferson M. de Moura Ferro - OAB:11.802
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 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 166/168, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 722553 Nr: 3562-74.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILOR CARLOS ANGHINONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVAN E NIGRO ADVOCACIA 

EMPRESARIAL-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - 

OAB:8056/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 249/252, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 720979 Nr: 2008-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILOR CARLOS ANGHINONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVAN & NIGRO ADVOCACIA 

EMPRESARIAL - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO GALVAN - 

OAB:8056/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 147/150, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 348455 Nr: 3846-63.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI BARBOSA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, Julgo 

Improcedente os presentes embargos de declaração intentados por Banco 

Bradesco S/A, assim, via de consequência, mantenho a decisão 

( f ls .689/691v) ,  em sua ín tegra.Pub l ique-se .  In t imem-se . 

Cumpra-se.Rondonópolis-Mt.,13/setembro/2018.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz 

de Direito da 2ª Vara Cível,em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 451696 Nr: 6875-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ABADIO RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA MODAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - 

OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209, HOMERO 

HUMBERTO MARCHEZAM AUZANI - OAB:6.624/MT, NATASHA DE 

OLIVEIRA MENDES COUTINHO - OAB:OAB/MT16445

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 6875-14.2011

Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: José Abadio Rodrigues Oliveira

Réu: Gorétti Comércio de Confecções Ltda

 Vistos, etc...

 JOSÉ ABADIO RODRIGUES OLIVEIRA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de GORETTI 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA – EPP ‘MEGA MODAS’, com 

qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o 

pedido de extinção (fl.154/155), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por JOSÉ ABADIO 

RODRIGUES OLIVEIRA, em desfavor de GORETTI COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA – EPP ‘MEGA MODAS’, todos com qualificação nos 

autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pela ré.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 422641 Nr: 4878-64.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES, DUILIO PIATO 
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JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEY APARECIDA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - 

OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALVES SANTOS - 

OAB:12461/MT

 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 procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, (BAIRRO - 

CENTRO)para fins de cumprimento integral da r. Decisão de fls. 157. 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 das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 337795 Nr: 6155-91.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

 Processo n° 6155-91.2004

 Ação: Cumprimento de Sentença

Autor: Ali Khalil Zaher

Réu: Thereza Cristina Ferreira Pires Terra

 Vistos, etc...

 ALI KHALIL ZAHER, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de 

THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES TERRA, com qualificação nos autos, 

tendo aportado o pedido de extinção, vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 O pedido formulado é pertinente e deve ser deferido, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do seu crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por ALI 

KHALIL ZAHER, em desfavor de THEREZA CRISTINA FERREIRA PIRES 

TERRA, com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço 

com fulcro nos artigos 487, inciso III c/c 924, inciso II do Código de 

Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt., 13/setembro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

Em substituição legal.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 287051 Nr: 1983-77.2002.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTODIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:3727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 1983-77.2002

Ação: Execução de Sentença

 Autor: Gilmar Jesus Custódio

 Réu: Banco Pan S/A

 Vistos, etc...

 Renove-se a intimação.

 Não se obtendo êxito, intime-se por edital.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 13/setembro/2018.-

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 759363 Nr: 12983-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON CARLOS RIGON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A (GRUPO ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 200/204, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 41454 Nr: 1374-07.1996.811.0003

 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): PAULO SERGIO ALVES DE LIRA, MARIA DE 

LOURDES SILVA RODRIGUES, MANOEL CARLOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:OAB/MG 22.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CAVALCANTE 

BARBOSA - OAB:MT/ 13.127-B

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca do Petitório de fls. 244/249, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 382357 Nr: 10549-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLINGTON JOAO SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): URQUIZA RODRIGUES PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE DOS SANTOS PEREIRA 

- OAB:14023, Wellington João Silva Junior - OAB:10.417/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 430967 Nr: 12858-62.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINO SANTOS DE ALECRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERALI DO BRASIL COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS, INSTITUTO DE RESSEGUROS BRASIL - IRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORAH SCHALCH - 

OAB:OAB/SP 113514, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105, 

FLÁVIO JACÓ CHEKERDEMIAN - OAB:3556/MS, MARCIO DE AVILA 

MARTINS FILHO - OAB:14475, PEDRO MARCELO DE SIMONE - 

OAB:3937/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem no prazo legal acerca do retorno deste feito do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 833378 Nr: 6660-62.2016.811.0003

 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: ESPÓLIO DE ELIZEU HATAMOTO DOS SANTOS, 

MARIZELMA VASCONCELOS DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HATAMOTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 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. 173, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 399417 Nr: 12911-14.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM INACIO CORREIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, VERGINIA CHINELATO - OAB:24.047-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 159, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726540 Nr: 7470-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL APARECIDA SENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA, 

FÁTIMA RAMOS DA SILVA, MILTON BATISTA DA SILVA, MARIA JOSÉ DE 

MENDONÇA SILVA, JOSEIR CONCEIÇÃO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, ao 

Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como, a 

Ordem de Serviço nº 002/2017-GAB, tendo estes autos adentrado na fase 

de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, conforme pedido de fls. 127/130, 

IMPULSIONO os presentes, para que se promova as alterações 

necessárias no sistema e na capa dos autos. INTIMANDO o devedor para 

cumprir a sentença, mediante o pagamento do débito, acrescido de 

eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes 

previstos no artigo 523 do CPC. Não ocorrendo o pagamento voluntário, no 

prazo assinalado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 

também, de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523, §1º do 

CPC). O devedor poderá ainda apresentar impugnação, observando-se o 

disposto no artigo 525 do CPC/15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 762932 Nr: 14878-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ SOUZA GONCALVES 

HERMENEGILDO SABINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948 - A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Feito Cível n° 4069-11.2014

Ação: Execução de Título Extrajudicial

Autor: Aymoré S/A

Réu: André Luiz Sabino

 Vistos, etc...

 AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de ANDRÉ LUIZ SOUZA GONÇALVES HERMENEGILDO SABINO, 

com qualificação nos autos, e após devidamente processado, sobreveio o 

pedido de extinção (fl.82/83), vindo-me os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em desfavor de ANDRÉ LUIZ 

SOUZA GONÇALVES HERMENEGILDO SABINO, todos com qualificação 

nos autos.

 Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, 

inciso III, letra “b” do Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário.

 Custas pelo réu.

 Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 13 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível,

em substituição legal.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792515 Nr: 11317-81.2015.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILL CESAR FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA GRACIOLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 63, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 869403 Nr: 6365-88.2017.811.0003

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR NATALICIO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIRAN LEÃO DUARTE - 

OAB:10422 OAB/CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para fins de cumprimento da r. 

Decisão de fls. 36/37. O pagamento deverá ser realizado pela CPD - 

Central de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site do 

TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764479 Nr: 15555-80.2014.811.0003

 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: LUCIANA CASTREQUINI TERNERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGUES DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

SEGUNDA VARA CÍVEL

Processo nº 15555-80.2014

Ação: Despejo c/c Cobrança de Alugueis

Autora: Luciana Castrequini Ternero

Réu: Fernando Rodrigues dos Anjos

 Vistos, etc...

 LUCIANA CASTREQUINI TERNERO, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara com a presente “Ação de Despejo c/c 

Cobrança” em desfavor de FERNANDO RODRIGUES DOS ANJOS, com 

qualificação nos autos, aduzindo:

 “Que, é proprietária de um imóvel residencial à Rua Domingos de Lima 

136, nesta cidade, o qual restara locado ao réu através de contrato de 

locação firmado em 25 de março de 2014, e término previsto para o dia 25 

de março de 2015; que, o valor do aluguel é de R$ 1.350,00 (um mil, 

trezentos e cinquenta reais), mensal; que, o réu está em atraso com sete 

parcelas; que, pactuou-se, ainda, que seria encargo do réu o IPTU, taxa 

de água, esgoto e energia elétrica; que, houve notificação, assim, busca a 

procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 12.465,57 

(doze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais, cinquenta e sete 

centavos).

 Foi determinada a citação do réu, havendo manifestação da autora, onde 

a mesma desiste a ação de despejo, devendo seguir no que tange a 

cobrança, apresentando novo cálculo do débito, conforme se verifica a 

(fls.33/37).

 Devidamente citado (fl.47v/48), não contestou o pedido, conforme informa 

a certidão de (fl.49). Instada a se manifestar, a autora requereu o 

julgamento antecipado da lide (fl.51), fato ocorrido em 05 de novembro de 

2015; e, após as decisões de (fls.52/53), o feito foi submetido à correição 

em data de 11 de outubro de 2017 (fl.54), agora, por força da substituição, 

vieram-me conclusos.

 É o relatório necessário.

 D E C I D O:

 Não há necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, 

passo a proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

 De outra banda, pedido acha-se devidamente instruído e o réu é revel, de 

modo que deve ser aplicado o disposto no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, a propósito:

 "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

 É princípio corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se 

não contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos 

os fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram.

 E, a jurisprudência tem deixado assente que:

 "A falta de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, 

caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos 

alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221).

 “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo defesa na 

ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação da revelia é 

de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à produção 

de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando não se 

verificar o efeito da revelia” (RT 722/141)

 Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão ser 

reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente.

 Frisa-se que o fato de o imóvel já haver sido desocupado não frustra a 

procedência, pois a desocupação só ocorreu quando o réu já obrigara a 

autora a lançar mão da atividade jurisdicional, com o ônus que acarreta, 

mas torna prejudicada a providência material atinente à desocupação e, 

consequentemente, o despejo.

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO 

PROCEDENTE a presente ‘Ação de Cobrança' promovida por LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO, em desfavor de FERNANDO RODRIGUES DOS 

ANJOS, com qualificação nos autos, para condenar o réu ao pagamento 

da importância de R$ 15.722,64 (quinze mil, setecentos e vinte e dois 

reais, sessenta e quatro centavos), referente aos alugueis em atraso, 

despesas de água e esgoto, luz e IPTU, devendo ser acrescido de juros 

1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir do 

vencimento, bem como os demais meses em atraso a contar do 

ajuizamento da ação.Condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da ação, devidamente corrigida.Transitada em julgado 

e feitas as anotações devidas, o que deve ser certificado, arquive-se.

 Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Roo-Mt., 06 de agosto de 2018.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,

Em substituição legal.-

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 747405 Nr: 6406-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVA PEREIRA DA SILVA, LEONARDO JESUS DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDELINO VITOR RIBEIRO, AR, JORDELINO 
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VITOR RIBEIRO, ITALO REGIANI, VILMA PHILOMENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 6406-60.2014.811.0003

 ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: DIVA PEREIRA DA SILVA e LEONARDO JESUS DE 

OLIVEIRA

PARTE RÉ: JORDELINO VITOR RIBEIRO e ADEMAR RIBEIRO

 CONFINANTES: JORDELINO VITOR RIBEIRO e ITALO REGIANI e VILMA 

PHILOMENA

CITANDOS: JORDELINO VITOR RIBEIRO, inscrito no CIC: 112.391.741 e 

ADEMAR RIBEIRO, menor púbere, neste ato REPRESENTADO por 

JORDELINO VITOR RIBEIRO e ITALO REGIANI, inscrito no CPF: 

131.049.698-68 e VILMA PHILOMENA, inscrita no CPF: 005.164.298-09.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/06/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus e confinantes, o Sr. JORDELINO VITOR 

RIBEIRO, inscrito no CIC: 112.391.741 e ADEMAR RIBEIRO, menor púbere, 

neste ato REPRESENTADO por JORDELINO VITOR RIBEIRO e o Sr. ITALO 

REGIANI, inscrito no CPF: 131.049.698-68 e a Sra. VILMA PHILOMENA, 

inscrita no CPF: 005.164.298-09, na forma dos arts. 246, §3º e 259, inciso 

I do CPC, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante 

descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Alegam os requerentes que, desde o ano de 1999, 

possuem com animus domini um lote de terreno para construção no 

loteamento denominado Jardim Rui Barbosa; que, construíram um imóvel 

residencial para fins de moradia habitual; que, tem a posse mansa e 

pacífica, sem qualquer interrupção, nem oposição dos proprietários dos 

imóveis ou seus herdeiros. Após discorrer sobre a matéria de fato e de 

direito atinentes ao caso aludido, requer seja reconhecida a aquisição do 

imóvel através do usucapião. Dá-se à causa o valor de 15.000,00 (quinze 

mil reais), sob o manto da justiça gratuita.”

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “Uma área de terrenos para 

construção, com 720,00 mts² (setecentos e vinte metros quadrados), 

constituída pelos lotes ns. 9 e 10 da quadra n. 31, situados na zona 

suburbana desta cidade, no loteamento denominado Jardim Rui Barbosa, 

que anexos medem 24,00 metros de frente por igual dimensão de largura 

na linha de fundos, por 30,00 metros de extensão de ambos os lados, 

dentro dos limites e confrontações descritos na matrícula n. 1.565.”

DESPACHO: “Autos n.º 747405 – Usucapião. Vistos etc. Ante o contido 

nas peças processuais de fls. 17/19 e 21/22, defiro a AJG pugnada na 

exordial. Citem-se os réus, na forma requerida na inicial, para, querendo, 

contestarem a ação em quinze dias, consignadas as advertências legais. 

Citem-se por edital, com o prazo de trinta dias, os interessados ausentes, 

incertos e desconhecidos. Citem-se pessoalmente os confinantes. 

Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na causa a União, o 

Estado e o Município de Rondonópolis/MT, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Notifique-se o M. P. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de junho de 

2014. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO"

"Vistos etc. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por edital da parte 

requerida, bem como dos confinantes, visto que preenche os requisitos do 

artigo 256 do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada e 

os confinantes por edital, observando-se o disposto no artigo 257 do Novo 

CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital 

sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a 

Defensoria Pública Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora 

especial da parte requerida, que deverá ser intimada de seu munus para 

que promova a defesa de seus interesses, no prazo legal. Ainda, sem 

prejuízo dessa providência, intime-se a Procuradoria Geral do Município de 

Rondonópolis a manifestar interesse na área objeto da usucapião. 

Expeça-se o necessário, com as cautelas de estilo. Cumpra-se.”

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 14 de setembro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 818560 Nr: 2382-18.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUSA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILIA FERNANDES DAS 

GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para 

MANIFESTAR acerca do r. Despacho de fls. 107, no prazo de 15 (quinze) 

dias, vez que não foi publicado até a presente data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787121 Nr: 9041-77.2015.811.0003

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para fins de 

cumprimento da r. Decisão de fls. 47. 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.: 7674 Nr: 1335-15.1993.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO BORTONE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal, no prazo legal, 

conforme r. Despacho de fls. 190.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 820202 Nr: 3027-43.2016.811.0003

 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: ROBSON DE SOUZA BARBOSA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELLE MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 3027-43.2016.811.0003

 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: ROBSON DE SOUZA BARBOSA

PARTE RÉ: FRANCIELLE MORAES DE OLIVEIRA

CITANDO(A, S): FRANCIELLE MORAES DE OLIVEIRA, inscrita no CPF: 

003.502.971-42

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 18/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 24.523,06

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Ação de Indenização de Danos 

Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito em que a parte 

autora alega que com muitas dificuldades adquiriu um veículo, sendo este 

seu único meio de transporte, essencial para sua vida profissional e 

particular; QUE, no dia 01.01.2014, por volta das 00h40min, estava 

estacionado quando a requerida, aparentemente sob efeito de álcool, 

perdeu o controle de seu veículo vindo a colidir com o automóvel do autor; 

QUE, a requerida não prestou qualquer auxílio ao autor, evadindo-se do 

local; QUE, teve prejuízo patrimonial no valor de R$ 9.523,06 (nove mil, 

quinhentos e vinte e três reais e seis centavos); QUE, tentou solucionar o 

problema com a requerida, de forma amigável, mas em vão. Após 

discorrer sobre a matéria de fato e de direito aplicável ao caso aludido, 

requer a procedência dos pedidos iniciais e dá à causa o valor de R$ 

24.523,06 (vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e seis 

centavos), estando sob o manto da Justiça Gratuita.”

DESPACHO: “Vistos etc. DEFIRO o pedido retro, no tocante a citação por 

edital da parte requerida, visto que preenche os requisitos do artigo 256 

do Novo Código de Processo Civil. Cite-se a parte demandada por edital, 

observando-se o disposto no artigo 257 do Novo CPC. O prazo do edital 

será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital sem resposta, 

certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a Defensoria Pública 

Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora especial da parte 

requerida, que deverá ser intimada de seu munus para que promova a 

defesa de seus interesses, no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.”

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 14 de setembro de 2018.

Angélica Alves de Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 351719 Nr: 6811-14.2005.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NORBERTO LUIS SARTORI, JOSE 

CARLOS SARTORI, TIAGO FILIPE SARTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, WALDEMAR DECCACHE - 

OAB:140500-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/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 das informações de fls 343/346, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427850 Nr: 10057-76.2009.811.0003

 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: IVANI ROSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER BENASSI DE BRITO, CLAUDIO LOPES 

CORREIA, MOACIR FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para impugnar 

a Defesa por Negativa Geral de folhas nº 141/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 741958 Nr: 3295-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - 

OAB:OAB/MG 91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para fins de 

cumprimento do r. Despacho de fls. 67. 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.: 400155 Nr: 13645-62.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI FURLAN FERREIRA, ESPÓLIO DE NERCINO 

LAZARO RODRIGUES, JOSÉLIA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO BORGES LEAL, LAURA MINHOMI 

LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON TOLEDO 

BOTELHO - OAB:OAB/PR 25.958, NIVALDO POSSAMAI - OAB:17585/PR

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias conforme R. Decisão de fls. 299, 

requerendo, para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 716439 Nr: 11823-62.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA M. P. DO REGO TRANSPORTES EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, OGMO SANTOS, 

CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A, MRS LOGÍSTICA S.A, NOBLE DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Astuto Pereira - 

OAB:OAB/RJ 80.696, DÉCIO PROENÇA - OAB:OAB/SP 52629, EDIR 

BRAGA JUNIOR - OAB:MT/4735, FERNANDO BURATTINI - OAB:OAB/SP 

78983, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644, Paula Camila 

Okiishi de Oliveira Cocuzza - OAB:OAB/SP 174.357, SILVIA 

MARTINHO COSTA BRAVO - OAB:184.862, SUSANA HIROMI 

YAMASAKI - OAB:222.662

 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 procurador da SEGUNDA REQUERIDA, a 

empresa OGMO SANTOS para MANIFESTAR acerca da r. Decisão de fls. 

499/500, vez que a intimação saiu em nome de outro patrono que não o da 

intimação exclusiva de fls. 134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 813569 Nr: 753-09.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIL AREVALO AMARILHO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 859540 Nr: 3079-05.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELLO BRUM FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestarem sobre o auto de 

avaliação de fls. 36, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426968 Nr: 9135-35.2009.811.0003

 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: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA INES SEMENTES LTDA, ESPOLIO DE 

CELSO JARDIM RODRIGUES DA CUNHA, RENATO RODRIGUES DA 

CUNHA, LUCIENE MOREIRA RODRIGUES DA CUNHA, SERGIO RODRIGUES 

DA CUNHA, CRISTIANE RODRIGUES DA CUNHA ROTHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4.632

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora acerda da Certidão de folhas 

retro, nestes termos: "...manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça de folhas 175, requerendo, para tanto, o que entender 

de direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 737320 Nr: 200-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISLAINE DE BARROS TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO DOS SANTOS ALVES 

- OAB:20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 281428 Nr: 4863-76.2001.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN SERVICOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ARANTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/9899, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ermiro Ghisleni Rosa - 

OAB:5.198/MT, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, acerca do decurso de prazo da 

SUSPENSÃO deste feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando 

prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 787121 Nr: 9041-77.2015.811.0003

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, 

DEFIRO o pedido de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, face o teor do disposto nos artigos 4º e 5º do Decreto Lei n° 

911/1969 e Lei nº 13.043/2014.

Determino a alteração da autuação do feito, bem como a citação do 

executado para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Observe-se eventual indicação de bens a 

serem penhorados, feita pelo credor.

Se não localizar o executado para intimá-lo da penhora, o oficial certificará 

detalhadamente as diligências realizadas.

Fixo os honorários de advogado a serem pagos pelo executado em 10% 

sobre o valor da execução.

Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, a 

verba honorária será reduzida pela metade. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 859540 Nr: 3079-05.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNELLO BRUM FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABBS JUNIOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Cumpra-se integralmente o ato deprecado, providenciando-se o 

necessário.

Às providências.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004840-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HILLESHEIM CENTENARO (AUTOR(A))

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA VEICULOS LTDA (RÉU)

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (RÉU)

PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI (ADVOGADO(A))

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

THIAGO CONTE LOFREDO TEDESCHI (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DA 

REQUERIDA - ID. 15296111, NO PRAZO LEGAL, DEVENDO PROVIDENCIAR 

O NECESSÁRIO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004134-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO QUEIROZ OLIVEIRA (AUTOR(A))

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER 

DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003143-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

KEILA CRISTINA WINCKLER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO LUCIANO LOBO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15324883

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010250-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GERUZA DOS ANJOS SOUZA (REQUERENTE)

Solange Santana de Almeida (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004926-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES (ADVOGADO(A))

ALBERTO ROCHA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006569-18.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARISETE LIOTERIO QUEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

as partes APELADAS para apresentarem contrarrazões, no prazo legal, 

aos recursos de Apelação interpostos tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000354-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

JANAINA CORREA DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

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: 1004128-30.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GUIMARAES DE SOUZA (AUTOR(A))

FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15346232

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002322-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ARAUJO BOTELHO (AUTOR(A))

IRANI ALINA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

ELAYNE ALVES BARBOSA DE SOUZA (AUTOR(A))

ECIY VIEIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ELIZANGELA MACHADO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FATEFFIR - FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA FIDES REFORMATA 

(RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15349304

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004753-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA NASCIMENTO OGAVA SIEMIONKO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15350188

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003673-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))
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RAIMUNDO PEIXOTO DE ALENCAR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO SAMPAIO FONTENELE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000189-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON TOSCANO SAES NETO - ME (EXEQUENTE)

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ RICARDO DEBERTOLIS DA MOTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIVALDO MORAES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº15351589

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 382963 Nr: 11118-74.2006.811.0003

 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): EDUARDO PESERICO, ESPÓLIO DE EVALDO 

JOAO PESERICO, MIRNA ANA REBELATTO PESERICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDUARDO PESERICO, Cpf: 

93161433149, Rg: 12469157, Filiação: Evaldo Joao Peserico e Mirna Ana 

Rebelatto Peserico, data de nascimento: 30/04/1981, natural de Santa 

Catarina-SC, solteiro(a), agricultor, atualmente em local incerto e não 

sabido ESPÓLIO DE EVALDO JOAO PESERICO, Cpf: 02131196920, Rg: 

210587, Filiação: Maria Mariani Peserico e Olimpio Peserico, casado(a), 

agricultor e atualmente em local incerto e não sabido MIRNA ANA 

REBELATTO PESERICO, Cpf: 00211082180, Rg: 13/R185190, brasileiro(a), 

casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Para manifestar acerca da indisponibilidade dos valores, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, 

do CPC.

Despacho/Decisão: Código nº. 382963. Vistos etc.I - Cumprida a ordem 

judicial, apesar de irrisório perante o valor do débito, decreto a 

indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados na conta bancária em 

nome da executada MIRNA ANA REBELATTO PESERICO no valor de R$ 

241,16 (duzentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos). II - 

Determino o desbloqueio da conta bancária do executado EVALDO JOAO 

PESERICO no valor de R$ 6,82 (seis reais e oitenta e dois centavos) e do 

executado EDUARDO PESERICO no valor de R$ 29,17 (vinte e nove reais e 

dezessete centavos), por serem totalmente irrisórios perante o valor do 

débito. III - Intime a executada, por edital de intimação, no prazo de 20 

(vinte) dias, para manifestar acerca da indisponibilidade dos valores, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, 

do CPC.IV - Intime a exequente para no mesmo prazo supra, manifestar se 

tem interesse no valor bloqueado.V - Vinda as manifestações, voltem-me 

os autos conclusos, imediatamente.VI - Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Rondonópolis, 25 de julho de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445100 Nr: 282-66.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA GIONGO, LEONARDO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:MT/13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210A

 Código nº. 445100.

 Exequente: Banco do Brasil S/A.

 Executados: Camila Giongo e Leonardo Giongo.

 Vistos etc.

 BANCO DO BRASIL S/A., qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUIDICIAL contra CAMILA GIONGO e 

LEONARDO GINGO, todos devidamente qualificados no processo, visando 

o recebimento do crédito descrito nos autos.

 As partes compareceram nos autos e noticiaram a realização do acordo, 

pleitearam a sua homologação e extinção do presente feito após o 

cumprimento da avença.

 Em seguida, o exequente informou à fls. 111, que houve o cumprimento 

integral da entabulação do acordo firmado entre as partes.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 102/105) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos dos dispostos nos 

artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Com a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 900256 Nr: 5381-70.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO DE SOUZA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACAJA RECAPAGEM DE PNEUS LTDA EPP, 

DAGMAR OLIVEIRA DA SILVA RUIZ LIMA, FRANCISCO EDGAR RUIZ DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOIA TEIXEIRA - 

OAB:OAB/SP 159458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 900256

Vistos etc.

Compulsando os autos, tem-se que houve a distribuição errônea da 

presente demanda, uma vez os feitos cíveis nesta Comarca de 

Rondonópolis/MT devem ser distribuídos obrigatoriamente pelo PJE desde 

09 de maio de 2016.

Verifica-se que o presente feito se trata de carta precatória oriunda da 

Comarca de Ourinhos/SP, para citação da parte requerida.

Desta forma, determino o cancelamento da distribuição desta ação, 

restituindo-se as custas eventualmente recolhidas à parte requerente, 

procedendo as baixas e anotações necessárias.

Oficie a Comarca de Ourinhos/SP e intime a parte autora desta decisão, 

vez que não haverá redistribuição/remessa, bem como para promover a 

correta distribuição da carta precatória diretamente pelo sistema PJE 

(Processo Judicial Eletrônico).

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 10 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427477 Nr: 9647-18.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVA PEREIRA DA SILVA - ME, JEOVA 

PEREIRA DA SILVA, DINAIR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO NOGUEIRA JUNIOR 

- OAB:5169 MT

 Código nº. 427477.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pelo credor à fls. 345, determino, com base no 

artigo 921, §2º do Código de Processo Civil, o arquivamento do feito.

 O exequente poderá requerer o desarquivamento dos autos para 

prosseguimento da execução, se a qualquer tempo forem encontrados 

bens penhoráveis, nos termos do que determina o artigo 921, §3º, do 

Código de Processo Civil, mediante o recolhimento da guia de 

desarquivamento.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 11 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710033 Nr: 4982-51.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SANDRO PISSINI E 

MARQUESINI – SOCIEDADE DE ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO VILA OPERARIA LTDA, PAULO 

ANTONANGELO, REGINA ELENA FERNANDES ANTONANGELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT13842A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDES - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 710033.

 Vistos etc.

Intime os credores para juntar o demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para análise do pleito formulado à fls. 

167/168.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 785512 Nr: 8423-35.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE SOUZA PIRES

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Código nº. 785512.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pelo requerente à fls. 112, determino o 

levantamento dos valores constantes à fls. 111/111-v, observando os 

dados bancários fornecidos e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 12 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 67175 Nr: 2417-08.1998.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MESSIAS MOURA, JOSE DA COSTA MOURA, M. 

A. MOURA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA HENRIQUES DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MG 102257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Código Processo nº 67175

Vistos etc.

JOSÉ MESSIAS MOURA E OUTROS, qualificados nos autos, ingressaram 

com CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra BANCO BRADESCO S/A, 

também qualificado no processo.

 No curso do prazo do art. 523 do CPC o devedor efetuou o pagamento do 

valor devido a titulo de honorários advocatícios (fls. 99).

O credor pugnou pelo levantamento do crédito à fls. 114.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Proceda o levantamento no valor de R$ 813,12 (oitocentos e treze reais e 

doze centavos), em favor do credor, na conta indicada à fls. 114, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ. Encaminhe os 

autos a Contadora Judicial para apuração do valor das custas, e intime o 

executado para efetuar o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. 

Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 Rondonópolis - MT, 12 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429562 Nr: 11633-07.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO PADOVANI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA PARANATINGA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, JAIRO DIAS PEREIRA, IVANE DE CAMPOS MELO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:3285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925/MT

 Código Processo nº. 429562

Vistos etc.

I – Defiro o pedido de penhora do imóvel sob a matrícula nº 30.365, do CRI 

da Comarca de Paranatinga/MT.

II - A formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 

844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência.

 III – Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, por intermédio 

de seu patrono constituído, nos termos dos artigos 841, §1º e 847, do 

CPC.

IV – Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça 

carta precatória para a Comarca de Paranatinga/MT, com prazo de 30 

(trinta) dias, para avaliação do bem, nos termos do artigo 870 e 872, do 

CPC.

 V - Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 12 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720660 Nr: 1710-15.2013.811.0003

 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: CRISTIANO DELFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - 
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OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE

 Código Processo nº. 720660

Vistos etc.

CRISTIANO DELFINO, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de BANCO 

PANAMERICANO S/A, também qualificado no processo.

 Após o retorno dos autos da 2ª instância, as partes noticiam a realização 

de acordo (fls. 194/195).

À fls. 196, o banco réu juntou o comprovante de pagamento do acordo.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo 

que em eventual descumprimento da avença comportará a execução da 

sentença homologatória.

 Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, com amparo do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar a extinção do feito 

vez que já consta uma decisão com prestação jurisdicional formalizada. 

Considerando o cálculo à fls. 197/198, com o valor das custas, intime o 

requerido para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Honorários na 

forma pactuada. Decorrido o prazo recursal, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 12 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804402 Nr: 16084-65.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELINGTON SATURNINO LIBANO, MARIA CRISTINA 

ZANQUETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 Código Processo nº 804402

Vistos etc.

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pela requerida à fls. 126-v e, ante a concordância do 

requerente no recebimento dos valores, defiro o pedido de levantamento 

da quantia no importe de R$ 10.021,49 (dez mil e vinte um reais e quarenta 

e nove centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 127, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ, vez que se trata de 

verba incontroversa.

 Encaminhe os autos a contadoria para apuração de saldo remanescente, 

observando o depósito efetuado à fls. 126-v.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 102726 Nr: 923-40.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED SEGURANCA OCUPACIONAL E MEDICINA DO 

TRABALHO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GENTIL MOREIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172, DUILIO PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 102726

Vistos etc.

O credor comparece aos autos e requer a intimação do representante 

legal da empresa executada para que efetue o pagamento do débito 

exequendo devidamente atualizado, conforme planilha constante à fls. 

439/442.

 No entanto, o artigo 829, §2º do Código de Processo Civil, disciplina que:

“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se 

outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente”.

 In casu, com a redação do artigo acima descrito do CPC/2015, cabe ao 

credor indicar, de forma certa e determinada, os bens que se irá perseguir 

e não mais ao executado, como disciplinava o artigo 652, §3º do 

CPC/1973.

 Nunca é demais rememorar que a execução desenvolve-se pelo 

interesse do credor.

Assim, indefiro o pleito formulado pelo exequente à fls. 437/438, e 

determino a intimação do credor pessoalmente por ARMP e seu patrono 

constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover 

o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora ou 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção da presente 

ação.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735039 Nr: 14720-29.2013.811.0003

 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: SILVANA FIRMINO TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL INOCÊNCIO DOS SANTOS, ALEX 

TONY GALDINO BARROS, SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL DE FLS. 359/361, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732909 Nr: 13009-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ELIAS ESTEVÃO, GLIDY MIGUEL 

WANOVICH ESTEVAO, ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

VIVIANE ELIAS ESTEVAO, LIDIA MIGUEL ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313 OAB/MS, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819, HELDER LUIZ DE CAMPOS SOARES - 

OAB:5661/MS, MARIA ELISABETE BRIGO CARREIRA - OAB:248896

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA CIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DA CARTA 

PRECATÓRIA - FLS. 130/133, BEM COMO PARA REQUERER O QUE 

ENTENDER DE DIREITO PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449496 Nr: 4675-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVER AMORIM PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, FERNANDA ELIAS JUNQUEIRA - OAB:11124/MS, 

MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSANGELA DA 

ROSA CORREA - OAB:30820/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 
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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.: 709322 Nr: 4239-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA PRICILA BICUDO 

RINALDI - OAB:21481/O, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - 

OAB:18452

 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.: 732640 Nr: 12805-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES GOMES MOREIRA, OLAVIO ALVES 

REZENDE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS, CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, NILDA 

APARECIDA GRACIANO REGO, SILVANA GOMES MOUREIRA, ADAILTON 

MARTINS DE SOUZA, RON NEY PEREIRA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que examinando os autos mais detidamente,verifica-se que os 

confinantes Silvana Gomes Moureira e Adailton Martins de Souza ainda 

não foram citados - fls. 104. Assim, IMPULSIONO os autos para intimação 

do autor para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicando os endereços para citação dos confinantes acima indicados ou 

outro medida que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807914 Nr: 17318-82.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DANIEL RODRIGUES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:OAB /MT17362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHÃO ISSA NETO - OAB:, 

JOSÉ MARIA DA COSTA - OAB:37.468-SP

 Intime a parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

pagamento do débito, no valor de R$ 17.330,50, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e os 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 

513, §2º, I e 523, §1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736668 Nr: 15960-53.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA NUNES DE FREITAS, JOANA NUNES DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR, ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR, IMPACTUM EMPREENDIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. DECORRIDO 

ESTE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO, INTIMAR A PARTE PESSOALMENTE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724790 Nr: 5758-17.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAR TAFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA TRAZER O DEMONSTRATIVO 

ATUALIZADO DO DÉBITO, NO PRAZO LEGAL, PARA POSTERIOR 

CUMPRIMENTO DOS DEMAIS ATOS DETERMINADOS NA DECISÃO DE 

FLS.103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 284402 Nr: 154-61.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR MICHEL GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, JOSE BONFIM DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 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.: 753508 Nr: 9547-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12411-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 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. 64, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 739574 Nr: 1696-94.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STALO CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON NUNES FLORES - 

OAB:17575, JOÃO PAULO MOREIRA TAVARES - OAB:OAB/PE-23.592, 

JORDANA PAULA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/PE-26.283, PAULO ELÍSIO 

BRITO CARIBÉ - OAB:14.451 OAB/PE

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALVARO LUIS 

PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

1696-94.2014.811.0003, Protocolo 739574, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760139 Nr: 13409-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE APARECIDA FABIANO, EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO VILALVA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 13409-66.2014.811.0003, Protocolo 

760139, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386706 Nr: 435-41.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S/A, 

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, DARIO JOSE MICHARKI, ROSANA MARIA NEPONUCENO MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO 

- OAB:OAB/SP129134, JULIANA GUEDES ALMEIDA - OAB:30241-CE, 

MATHEUS BRONZIADO TELES - OAB:36586-CE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMÃO VILALVA 

JÚNIOR, para devolução dos autos nº 435-41.2007.811.0003, Protocolo 

386706, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753594 Nr: 9592-91.2014.811.0003

 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: J MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE LUXE COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:8872/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:MT Nº 7245

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA 

HOLLENBACH VALIM DA SILVA, para devolução dos autos nº 

9592-91.2014.811.0003, Protocolo 753594, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 425831 Nr: 8035-45.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAB FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI JOSE RAVAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) THÂMIS VIZZOTTO, 

para devolução dos autos nº 8035-45.2009.811.0003, Protocolo 425831, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814211 Nr: 965-30.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCEDES- BENZ DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.L.C.PARDAL – LOGÍSTICA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 814211

Vistos etc.

Compulsando os autos, vê-se que no decorrer do processo as partes 

entabularam acordo, o qual foi homologado por este Juízo (fls. 37). Ato 

contínuo, a instituição financeira requerente comparece aos autos para 

informar o descumprimento do acordo retromencionado.

 Deste modo, antes de analisar a petição constante à fls. 55, certifique 

Sra. Gestora o trânsito em julgado da sentença homologatória constante à 

fls. 37.

 Após, determino a intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Meirinho, conforme certidão à fls. 41, 

bem como adequar a petição à fls. 55 nos termos do art. 523 e seguintes 

do CPC.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 03 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807617 Nr: 17218-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO J. BENEZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 807617

Vistos etc.

Devidamente citado para cumprir a obrigação o executado não efetuou o 

pagamento do débito, tampouco ofereceu embargos a execução.

Assim, em observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para 

a realização da penhora on line, nas contas bancárias do devedor, com 

utilização do convênio BacenJud, até o valor do débito indicado no cálculo 

à fls. 49.

Porventura reste infrutífera a tentativa ou os valores bloqueados não 

satisfaçam a integralidade do débito, proceda a pesquisa pelo sistema 

Renajud, buscando a localização de bens em nome do devedor, efetuando 

o bloqueio da transferência dos veículos existentes.

 Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime o executado por ARMP e a exequente, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807617 Nr: 17218-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALBERTO J. BENEZ - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVALDO DIAS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 807617.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

do executado da quantia de R$ 9,98 (nove reais e noventa e oito 

centavos), valor totalmente irrisório perante o valor executado.
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 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime a credora para promover o regular andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 11 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002909-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JANAINA MANHANI DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ROSEANA OLIVESKI DOS SANTOS

 

.Processo nº 1002909-79.2018.8.11.0003. Vistos etc. Segue, via malote 

digital, as informações prestadas por meio dos Ofícios nº 76/2018 e 

77/2018. O requerido Banco Itaú BMG Consignado S.A, arguiu em 

preliminar a ocorrência da conexão com os feitos sob os nº 

1002909-79.2018.8.11.0003 e 0001246-02.2017.8.27.2720. Entretanto, o 

primeiro indicado refere-se ao presente feito e o segundo não há como 

identificar onde tramita. Assim, intime o réu Banco Itaú BMG Consignado 

S.A para juntar a petição inicial do feito sob o nº 

0001246-02.2017.8.27.2720, declinando em qual Comarca/Juízo o mesmo 

tramita, para averiguar a existência ou não de conexão, no prazo de 05 

(cinco) dias. Aguarde o decurso do prazo para apresentação da defesa 

do demandado Banco Safra S.A Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002673-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA (RÉU)

LEANDRO GARCIA (ADVOGADO(A))

ASFRETE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA 

(RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS (ADVOGADO(A))

ONASSIS ARTUR CRISTIAN SIFUENTE ROQUE RIBEIRO (RÉU)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (RÉU)

RAIZZA SOUSA MATOS SOARES (ADVOGADO(A))

VINICIUS MANOEL (ADVOGADO(A))

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (RÉU)

FABIO ANTONIO PECCICACCO (ADVOGADO(A))

BANCO RODOBENS S.A. (RÉU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (RÉU)

ANA MARIA BARCELOS FILHA (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SK AUTOMOTIVE S/A - DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS (RÉU)

ENIMAR PIZZATTO (ADVOGADO(A))

BANCO CARGILL SA (RÉU)

CHRISSY LEAO GIACOMETTI (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

LUCAS LEVADA POZZANI (ADVOGADO(A))

MAYRA SIMIONI APARECIDO SERRA (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

BANCO RANDON SA (RÉU)

ROBERTO PACHECO TAPIA (ADVOGADO(A))

OMAR MOHAMAD SALEH (ADVOGADO(A))

SANDRA KHAFIF DAYAN (ADVOGADO(A))

DOMINGOS FERNANDO REFINETTI (ADVOGADO(A))

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (RÉU)

PANTANEIRO ACESSORIOS LTDA - ME (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

ANA LUISA CERCAL BATISTA FERNANDES (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (RÉU)

JOSE LUIS ZANCANARO (ADVOGADO(A))

EDUARDO ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

VOBETO TRANSPORTES LTDA (RÉU)

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

RENATA GHEDINI RAMOS (ADVOGADO(A))

BANCO ABC BRASIL S.A. (RÉU)

SUSANA MARIA VACILOTTO TAPIA (ADVOGADO(A))

TP INDUSTRIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. (RÉU)

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA (ADVOGADO(A))

BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (RÉU)

CLEUZA ANNA COBEIN (ADVOGADO(A))

DARCI NADAL JUNIOR (ADVOGADO(A))

PADUAR ACESSORIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME (RÉU)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER (ADVOGADO(A))

BRUNO YOHAN SOUZA GOMES (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

ELETRICA SERPAL LTDA (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (RÉU)

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA OLIVEIRA DE QUEIROZ (ADVOGADO(A))

FLAVIO MERENCIANO (ADVOGADO(A))

SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA (RÉU)

GERALDO CARLOS MAGRE (RÉU)

NUTRI 100 AGRO LTDA (RÉU)

BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS (RÉU)

BANCO J. SAFRA S.A (RÉU)

MARCELO BARBOSA ALVES VIEIRA (ADVOGADO(A))

Ueber Roberto de Carvalho (ADVOGADO(A))

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RÉU)

Banco Safra S-A (RÉU)

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (RÉU)

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (CUSTOS LEGIS)

 

DESPACHO Processo: 1002673-98.2016.8.11.0003. AUTOR: 

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, EDGAR PACHECO E SOUZA DA 

SILVA RÉU: ROTA OESTE VEICULOS LTDA, BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BRIDGESTONE DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., ITAU UNIBANCO S/A, 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT, BANCO ABC BRASIL S.A., 

SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA, ENERGISA MATO GROSSO 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO 

SAFRA S-A, BANCO J. SAFRA S.A, RODOBENS CAMINHOES CUIABA 

S/A, BANCO RODOBENS S.A., FERREIRA DE SOUSA & BARCELOS LTDA, 

SK AUTOMOTIVE S/A - DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A, BANCO DAYCOVAL S/A, PANTANEIRO 

ACESSORIOS LTDA - ME, ELETRICA SERPAL LTDA, PADUAR 

ACESSORIOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - ME, TP INDUSTRIAL DE 

PNEUS BRASIL LTDA., NUTRI 100 AGRO LTDA, GERALDO CARLOS 

MAGRE, BANCO VOLVO (BRASIL) S.A, BANCO BMG, TELEFONICA 

BRASIL S.A., BANCO CARGILL SA, BANCO BRADESCO S.A., 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA, ASFRETE SERVICOS 

DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL LTDA, BANCO RANDON 

SA, VOBETO TRANSPORTES LTDA, BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, 

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A., ONASSIS ARTUR CRISTIAN 

SIFUENTE ROQUE RIBEIRO Vistos e examinados. 01 - PETIÇÃO DO 

CREDOR BANCO BRADESCO (ID. 10747139): (...) DECIDO.Considerando 

que o RAI 1005003-43.2017, interposto pelo banco credor, foi julgado 

improcedente, prevalece a decisão anteriormente proferida por este Juízo, 

que determinou a restituição dos valores para as recuperandas.Isto posto, 

não comporta acolhimento o pedido formulado pelo banco credor, razão 

pela qual INDEFIRO o mesmo. 02 - PETIÇÃO DO BANCO SANTANDER (ID. 

12533960): (...)DECIDO.Tendo em conta que restou evidenciado nos autos 

que os valores devidos às recuperandas já foram restituídos às mesmas, 

determino que a quantia remanescente, depositada pelo banco credor, 

seja levantada pelo mesmo.Após as providências do Provimento 68/2018 

do CNJ, expeça-se o alvará. 03 - DA PETIÇÃO DAS RECUPERANDAS (ID. 

13731143). (...)DECIDO.Considerando que os recursos de agravo de 

instrumento interpostos pelos bancos credores, foram julgados 

improcedentes, prevalecem as decisões anteriormente proferidas por este 

Juízo, que determinaram a restituição dos valores para as recuperandas. 

Após as providências do Provimento 68/2018 do CNJ, expeça-se o alvará 

para que as quantias bloqueadas nas contas dos bancos Bradesco e Itaú 

sejam levantadas pelas recuperandas, observando a conta bancária 

indicada. 04 – DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. (...)Posto isso, acolhendo o parecer 

do representante do Ministério Público, e considerando o mais que dos 

autos consta, HOMOLOGO O PLANO DE RECUPERAÇÃO aprovado pela 

assembleia geral de credores e, por via de conseqüência, com 

fundamento no artigo 58 da Lei 11.101/2005, CONCEDO A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL à empresa RODORÁPIDO TRANSPORTES, para o seu devido 

cumprimento nos termos dos artigos 59 e 61 da mesma lei.Dispenso a 

apresentação das CNDs, como orienta a jurisprudência.(...)Oficie-se à 

Junta Comercial de Mato Grosso e dos Estados que porventura as 

recuperandas tenham filiais, para as anotações necessárias sobre a 

concessão da Recuperação Judicial, em conformidade com o parágrafo 

único do artigo 69 da Lei 11.101/2005.Assento que os pagamentos 

previstos no plano de recuperação judicial aprovado e homologado 

deverão ser efetuados diretamente aos credores, que deverão informar 

seus dados bancários diretamente às recuperandas, ficando vedado, 

desde já, quaisquer depósitos nos autos.Intimem-se as recuperandas, o 

administrador judicial e todos os credores e terceiros interessados; 

notifique-se o Ministério Público; e tomem-se as medidas necessárias para 

ampla publicidade desta decisão.(..)Nestes termos, com fulcro nas 

disposições dos artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005, cujo objetivo é 

garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital 

essenciais à atividade na posse da devedora, DEFIRO o pedido formulado 

em Id.14326826 , determinando a manutenção da recuperanda na posse 

dos bens listados no anexo da petição de Id. 14326826, pelo prazo de 02 

(dois) anos, previsto no artigo 61 da LRF.Em consequência, pelas mesmas 

razões alhures transcritas, resta indeferido o pedido do credor Banco 

Safra, formulado em Id. 12641848.Intimem-se a todos desta decisão, 

dando-se imediato cumprimento as determinações nela 

contidas.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

RONDONÓPOLIS, 2 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito Assinado 

eletronicamente por: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 

02/08/2018 17:46:08 RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 

02/08/2018 17:50:08 RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 

02/08/2018 18:02:02 RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO 
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006542-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA COSTA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006205-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PIRES MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Walkyria Leão Ferreira (RÉU)

Luzia Pereira da Cruz (RÉU)

PETRONIO FERREIRA (RÉU)

ROSEMARY MALUF F VICTORIO (RÉU)

Wesder Alves Ferreira (RÉU)

CANDEMAR CECILIO FECHNER VICTORIO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação da requerida, Walkiria, com a informação da ECT de que o 

destinatário mudou-se. Bem como o mandado devolvido id. 15122685.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006624-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES (ADVOGADO(A))

LUCIA VILLALBA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELE TAQUES DE SALES (RÉU)

 

Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua finalidade.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724540 Nr: 5529-57.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERVANI AGUIAR BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, considerando que o aviso de recebimento 

de fl. 88v. Foi subscrito por terceira pessoa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428325 Nr: 10470-89.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL-1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 
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de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 442145 Nr: 10813-51.2010.811.0003

 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: ANDRÉ LUIZ MOREIRA AGUIAR, A L M AGUIAR & CIA 

LTDA, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA CRISTINA DE LIMA SEMELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - 

OAB:2198/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO - 

OAB:3504-A

 Intimação dos advogados das partes, de que foi designada data para o 

início dos trabalhos periciais a serem realizados à partir do dia 10/10/2018, 

com o perito, Sr. Reinaldo Camargo do Nascimento, com endereço na Rua 

Bogotá, nº 626, Jardim das Américas, Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 714944 Nr: 10194-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P COMERCIO DE ARMARINHOS E 

VARIEDADES LTDA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a 

petição do arrematante de fls. 360/362.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 747735 Nr: 6590-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGENES DAVID DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISTER BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA, 

ANTONIO ESTEVES GOMES, ANTONIO ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DA SILVA NUNES 

VANNI - OAB:12391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 406308 Nr: 2044-25.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSE GATTO, MÉRCIA CHAVES ALVES 

PEREIRA KLAUS, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES BOFF LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIRY ANTONIO DA SILVA 

AVILA - OAB:MS/6.090, MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS - 

OAB:MT/10635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709724 Nr: 4662-98.2012.811.0003

 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: FRANCISCO ALVES DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KRIKOR KAYSSERLIAN - 

OAB:26.797/SP, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - 

OAB:173.448/SP

 Intimação do Banco Safra s/a para, no prazo legal, informar dados 

bancários para expedição de alvará eletrônico de liberação de valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 760543 Nr: 13645-18.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SICREDI, RESENDE ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CONCEIÇÃO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:MT/9521 - B

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736671 Nr: 15962-23.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE MARTINS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 864582 Nr: 4768-84.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717349 Nr: 12771-04.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, HELOISA 

MARIA FERRARI AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 
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conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 748974 Nr: 7234-56.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 336971 Nr: 5360-85.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARI GIONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINTER TRADING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS 

- OAB:MT 4.112, FLÁVIO SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 10.094, GABRIEL 

GAETA ALEIXO - OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VILELA DE MORAIS 

- OAB:7045 B/MT, JULIO CESAR DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LUIS 

ROBERTO BUELONI SANTOS FERREIRA - OAB:107960/SP

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 376011 Nr: 4402-31.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUVENTINO OLIVEIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIR JOSE CEOLIN ZANUZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:OAB/MT 18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

impugnação interposta pela parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 791952 Nr: 11077-92.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de folhas retro, que noticiam o pagamento do saldo 

remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 778744 Nr: 5670-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALVINA SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de folhas retro, que noticiam o pagamento da 

condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723701 Nr: 4692-02.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO RODRIGUES, SERIARTE 

COMERCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 757924 Nr: 12081-04.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEBER MARTINS DA SILVA, ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEIDE DE JESUS SANTOS, MOACIR 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 381939 Nr: 10146-07.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos o 

comprovante de pagamento da diligencia conforme informado em folhas 

retro.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 402045 Nr: 15568-26.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACLEDI MAGAZINE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WORKER CARD ADMINISTRADORA DE 

CONVENIOS S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:6938/MT, JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 15568-26.2007.811.0003

 ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MACLEDI MAGAZINE LTDA

PARTE REQUERIDA: WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS 
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S/C LTDA

INTIMANDO(A, S): WORKER CARD ADMINISTRADORA DE CONVENIOS S/C 

LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 25/10/2007

VALOR DA CAUSA: R$ 21.521,75

FINALIDADE:INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para no prazo de 15 dias cumprir 

voluntariamente a obrigação, que consiste no pagamento da importância 

R$ 21.521,75 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e 

cinco centavos). Havendo pronto pagamento não há razão para fixação 

de verba honorária. Havendo prosseguimento do feito, foram arbitrados os 

honorários em 15% sobre o valor da execução.

 SENTENÇA: Vistos e examinados. MACLEDI MAGAZINE LTDA ingressou 

com a presente AÇÃO DE COBRANÇA em face de WORKER CARD 

ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos. Relatou a autora que é credora da quantia de R$21.521,75, 

referente ao contrato particular realizado para o fornecimento de produtos 

e serviços aos usuários do cartão convênio worker entre administradora 

e lojista. Requereu, pois, a condenação da parte requerida ao pagamento 

da quantia mencionada, tendo em vista que utilizou, sem êxito, outros 

meios para o recebimento de seu crédito, porém, infrutíferos. Com a inicial 

juntou documentos. Às fls. 48 a inicial foi recebida. A parte requerida foi 

devidamente citada por edital e não apresentou contestação. Às fls. 206 

foi nomeado curador especial ao réu revel. Contestação por negativa geral 

(fls. 207/210). Impugnação a contestação (fls.213/217). Intimadas as 

partes a especificarem as provas que pretendem produzir, as partes 

pugnaram pelo julgamento antecipado.Tendo em conta que a requerida foi 

devidamente citada e não apresentou contestação, DECRETO A SUA 

REVELIA, o que induz aos efeitos do artigo 344 do CPC, reputando-se 

verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora. Assim, 

considerando que o autor comprovou a existência do débito e a 

inadimplência da ré; e que esta, por sua vez, não apresentou qualquer 

fato que impedisse, modificasse ou até extinguisse o direito da parte 

autora, imperiosa a procedência da ação. Isto posto, com fulcro no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido exordial, para CONDENAR a requerida ao 

pagamento do débito, no valor de R$21.521,75 (vinte e um mil, quinhentos 

e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos – fls. 03), devidamente 

atualizado. O valor indicado na inicial deverá ser atualizado com correção 

monetária (INPC) desde o ingresso do feito e aplicados juros legais de 1% 

ao mês desde a citação.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre 

o valor da condenação, devidamente atualizado (art.85, §2º, do CPC). Com 

o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 12 de setembro de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 823212 Nr: 4052-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEREIRA GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799102 Nr: 13963-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 701089 Nr: 9067-17.2011.811.0003

 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 SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARTUR TEIXEIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MG 91045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755160 Nr: 10387-97.2014.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820142 Nr: 3008-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A J BANASZESKI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 730166 Nr: 10762-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, VALÉRIA 

LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, ESPÓLIO DE WALTER 

ARTHUR AUGUSTIN, CELY DA CARMEN AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CALIL MARQUES FAISSAL - 

OAB:17948/B, JORGE LUIZ ZANON - OAB:RS.14705, VINICIUS BARNES - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, se manifestar da 

juntada de petição de fls.248/255.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 710506 Nr: 5477-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, SILVANA 

SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

devolução da Carta Precatória de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814976 Nr: 1204-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES CANDIDO, MARIA EDUARDA 

RODRIGUES CANDIDA, IZABEL CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANITIELI MARINGOLO LEMOS 

SILVA - OAB:OAB /MT17362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, manifestar sobre a 

petição da terceira interessada de fls.865/872.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 376733 Nr: 5065-77.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA, VALERIA LUIZA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

FREITAS - OAB:166496/SP, CALIL MARQUES FAISSAL - OAB:17948/B, 

CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Certifico que, decorreu o prazo de intimação de fl.843, sem manifestação 

da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801180 Nr: 14824-50.2015.811.0003

 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: ANDRIA DOURADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONEL PEIXOTO DAMASCENO - 

OAB:16817 - E, SAMIR BADRA DIB - OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de folhas retro que noticiam o pagamento do valor 

remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706220 Nr: 927-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVASORES DESCONHECIDOS, CLAUDEMIRA SOUZA 

DOS SANTOS, CLEIDIMAR ROSA DE ARAUJO, MARIA VERONICA 

AUGUSTA VIANA, CAROLINA INACIO DE OLIVEIRA BRITO, JOSÉ 

LUCIANO DE SANTANA, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, SIVAL 

POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO, ROQUE FERREIRA, FRANCISCO 

ROBERTO FIGUEIREDO RECALDE, CRISTINA SUARES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALINO ANTUNES DE SOUZA, CRISTÓVÃO 

REIS DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:, WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - 

OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de folhas retro que noticiam o pagamento dos 

honorarios de sucumbência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 739743 Nr: 1806-93.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREY KISZEWSKI LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar acerca dos 

embargos de declaração de fls.87/91.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 339627 Nr: 7889-77.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO DA SILVA 

EMERENCIANO - OAB:91916/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. MARCIA MACEDO GALVÃO, OAB/MT 15668, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 12/09/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 767942 Nr: 1292-09.2015.811.0003

 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: MARILUCY RODRIGUES DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMI NUNES SILVA, PAULO SERGIO DA SILVA, 

FABIO MARCELO DA SILVA, MARCO AURÉLIO DA SILVA, EMILENE 

MARCIA DA SILVA, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - 

OAB:OAB/MT 19133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ester da Silva Manso Gomes 

- OAB:15101, SUNAMITA VITORINO NASCIMENTO FARIAS - 

OAB:8822-B/MT
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 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. ANDERSON RODRIGUES CARVALHO, OAB/MT 17514/O, 

para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 23/08/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438971 Nr: 7638-49.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE C SACHET & CIA LTDA ME, 

MASSA FALIDA DE CARMO SACHET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Souza Salles Junior 

- OAB:6716/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos, face a juntada da petição da parte autora 

conforme solicitado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007624-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSANDRA PEREIRA COIMBRA (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007624-67.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDSANDRA PEREIRA COIMBRA RÉU: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT Vistos e examinados. Cuida-se de 

ação proposta em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A, onde a parte autora alega que é titular da unidade consumidora de 

energia elétrica número 6/614377-0, e que recebeu uma fatura eventual 

com a cobrança de valores referentes a supostas diferenças de consumo 

que não são devidas. Requereu a concessão de tutela de urgência, com a 

determinação para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da sua unidade consumidora e de 

inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com relação à 

fatura eventual, no valor de R$574,53, com vencimento em 30/04/2018. 

DECIDO. Defiro à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, na medida 

em que o artigo 98, §§2º e 3º do CPC, dispõe que presume-se verdadeira 

a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural e o juiz somente 

poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem 

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o que 

não se verifica no presente caso, podendo a parte contrária oferecer 

impugnação (art. 100). Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 

319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Novo Código de Processo 

Civil, estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista que os documentos carreados ao 

feito pela mesma demonstram que a requerida está lhe cobrando o valor 

de R$574,53 referentes a consumo de kwh recuperado e custo 

administrativo de inspeção, que estão sendo questionadas pela parte 

autora. Com efeito, em que pese à possibilidade de suspensão dos 

serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o 

entendimento de que a concessionária não pode interromper a prestação 

do serviço por dívida relativa a consumo controvertido, objeto de 

discussão em juízo, conforme os arestos que seguem: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA 

CONTESTADA EM JUÍZO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em juízo a dívida apurada 

unilateralmente que decorre de suposta fraude no medidor do consumo de 

energia elétrica, é ilegal a interrupção do fornecimento”. (AgRg no AREsp 

4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 23.08.2011). “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – 

ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO 

NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

CONSUMO CONTROVERTIDO – SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E 

CONTÍNUO – PRECEDENTES DO TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO 

DESPROVIDO. Não se afigura razoável suspender o fornecimento de 

energia elétrica e manter o nome da agravada nos cadastros de proteção 

ao crédito quando existir discussão acerca da legalidade da cobrança. O 

fornecimento de energia elétrica constitui serviço de natureza essencial e 

deve ser contínuo. Se presentes a verossimilhança da alegação e o dano 

de difícil reparação, impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela 

antecipada para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e 

a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. 

(TJMT AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 

16/05/2013). Nesse passo, levando em consideração que a autora está 

discutindo a origem da fatura extra, no valor de R$574,53, bem como a 

regularidade, ou não, do medidor de consumo, tenho que está clara a 

plausibilidade do direito invocado, o que fortalece as alegações que 

escoram o vertente pleito. De igual modo, há evidente perigo de prejuízo 

irreparável, haja vista a suspensão do fornecimento de energia elétrica, 

serviço considerado imprescindível para manutenção das atividades, além 

do risco de que a autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição 

ao crédito por débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, 

estando presentes os requisitos necessários para concessão de medida 

liminar, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a 

empresa requerida ser intimada a se abster de suspender o fornecimento 

do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da autora (ou 

restabelecer a prestação, caso já tenha ocorrido a interrupção do 

fornecimento, no prazo máximo de 02 horas); bem como se abster de 

inscrever o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito em 

razão do débito objeto deste feito (ou providenciar a exclusão, no prazo 

de 05 dias, caso a inscrição já tenha se efetivado), com relação à fatura 

eventual no valor de R$574,53 com vencimento em 30/04/2018. Arbitro, 

para o caso de descumprimento da liminar pela requerida, multa diária no 

valor de R$500,00 (quinhentos) reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de Dezembro de 2018, às 

08:30 horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência 

desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - 

MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um 

dos conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 
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solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 905629 Nr: 7009-94.2018.811.0003

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193

 Intimação do advogado do representado, Dr. Getúlio Baldoino da Silva 

Terra Júnior OAB/MT 15193, do despacho a seguir transcrito: "Visto. 

Marco audiência de continuação para o dia 20 deste mês, às 13:30horas 

devendo a GESTORA ou quem suas vezes fizer, TENTAR, além de intimar, 

via mandado as vítimas, LIGAR para cada uma das vítimas insistindo para 

comparecimento na data aprazada."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 877643 Nr: 9430-91.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFTP, MLTP, MTP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDRSLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO SANTOS DA 

SILVA - OAB:MT 9.565, MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA - 

OAB:MT/9565, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:15674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos Advogados da Parte Autora, Dr. RAUL ANTUNES 

MACEDO inscrito na OAB/MT sob o nº. 15.674 e Dr. MARCOS PAULO 

SANTOS DA SILVA inscrito na OAB/MT sob o nº. 9565, para dar 

andamento aos autos, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do 

mesmo, conforme despacho que transcrevo a seguir: "Visto. Para que não 

haja futuro pedido de nulidade, intime-se a representante dos autores a fim 

de dar andamento aos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do mesmo. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos 

para extinção. Cumpra-se. Às providências."

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 423263 Nr: 5456-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIR TADEU AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY CARDOSO RIBEIRO - 

OAB:MT/5180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Junior - 

OAB:, Valéria Bagnatori Denardi - OAB:201516/SP

 Código 423263

Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos por Suzuki Motos 

Administradora de Consórcio Ltda., atual denominação do Consórcio 

Nacional Suzuki Motos Ltda., alegando excesso no valor da execução (fls. 

203/209).

 Determinado a realização de cálculo pela Contadoria Judicial, aportou o 

cálculo às fls. 223/225.

 Intimadas as partes para manifestação, conforme certidões à fl. 235, 

somente o exequente manifestou-se à fl. 236.

 Diante do exposto, uma vez que não fora impugnado, HOMOLOGO o 

cálculo de fls. 223/225.

 Intime-se o exequente para trazer aos autos o cálculo atualizado.

 Com o aporte, intime-se a executada para pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, certificado o cumprimento das disposições contidas no artigo 150, 

§3º, da CNGC, EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ.

Em seguida, voltem conclusos para sentença de extinção.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis, em 13 de setembro de 2018.

 Tatyana Lopes de Araújo Borges

Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 704536 Nr: 12513-28.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIAP, DAAP, JFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Processo n.º 12513-28.2011.811.0003

Vistos em correição.

1. Entendendo ser de bom alvitre oportunizar as partes tentativa de 

composição, nos termos do art. 139, incisos II e IV, do Código de Ritos, já 

que deve o juiz velar pela rápida solução do litígio, tentando, a qualquer 

tempo, a conciliação entre as partes, pelo que designo o dia 11.10.2018, 

às 15h30min, para a realização de audiência de tentativa de conciliação, 

devendo constar no mandado que as partes deverão se fazer presentes 

ou seus procuradores com poderes expressos para transigir.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de agosto de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 720179 Nr: 1226-97.2013.811.0003

 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: AL, EDSCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDODAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1226-97.2013.811.0003

Vistos em correição.

1. Em atenção ao teor da petição de fl. 103, 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 
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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.: 802323 Nr: 15322-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMPDS, EEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEMAR ELIO PERINAZZO - 

OAB:8780-B, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 15322-49.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Sobre a petição de fls. 90/92 e documentos de fls. 93/99, abra-se vista 

dos autos à inventariante, pelo prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

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.: 722641 Nr: 3650-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DE SOUZA 

CANDIDO - OAB:16871/O

 Processo n.º 3650-15.2013.811.0003

Vistos em correição.

1. A toda evidência, restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis 

de propriedade do devedor através do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, motivo pelo qual determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo legal de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos 

requerendo o que de direito.

2. 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.: 733941 Nr: 13827-38.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RB, EDORDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLES DANILO LOPES 

LEITE - OAB:MT/ 5.270, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Processo n.º 13827-38.2013.811.0003

Vistos em correição.

1. Sobre a manifestação da perita de fls. 83/84, abra-se vista às partes 

para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

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.: 721673 Nr: 2694-96.2013.811.0003

 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: JB, WBM, WB, MADLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDARM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DOURADO MACHADO 

ROCHA - OAB:OAB/MT 19105, JOÃO RICARDO FILIPAK - OAB:OAB/MT 

11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:19974/O, VANDERLEA 

SOMMER - OAB:AOB/MS 13.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 3. Da análise do dispositivo supra, verifica-se, às escâncaras, que a 

gratuidade da justiça não compreende a expedição de ofícios a órgãos 

públicos para fornecimento de documentos, de modo que cabe à parte 

interessada diligenciar perante tais repartições para a obtenção da 

certidão negativa, motivo pelo qual indefiro o pleito formulado no item n.º 

02 de fl. 131. 4. Por outro lado, considerando o pedido gizado no item n.º 

01 de fl. 131, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do Código de Processo 

Civil. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer 

fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados 

pela necessitada. 5. No mais, considerando o teor do petitório de fls. 

120/121, intime-se a Sr.ª Maria Aparecida de Lara Silva, por meio da 

patrona signatária da petição de fls. 120/121, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda à devolução do veículo VW Gol 1000, ano/modelo 

1995/1995, cor preta, Placa JYG 9489, de propriedade do de cujus, 

devendo tal bem ser entregue diretamente ao patrono da inventariante 

mediante recibo. 6. 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.: 813070 Nr: 552-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENA, MNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O, TALLES JORDÃO BELO COSTA - 

OAB:23953/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 552-17.2016.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fls. 59/60.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 48292 Nr: 3718-58.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GHPI, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSPI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO GOMES SANTANA - 

OAB:3053/MT

 Processo n.º 3718-58.1996.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fl. 304. Para tanto, translade-se cópia do plano de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 382 de 528



partilha dos autos Proc. n.º 14152-57.2006.811.0003 (fl. 200).

2. Após, abra-se vista à parte exequente para manifestação, no prazo 

legal.

 3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 816146 Nr: 1605-33.2016.811.0003

 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: APASA, JFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJVFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT, REGIANE CAROLINE ROESLER - OAB:23935/O, WISTON 

CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1605-33.2016.811.0003

Vistos em correição.

1. Em atenção ao teor da petição de fls. 257/258, defiro a suspensão do 

feito, pelo prazo de 6 (seis) 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.: 774757 Nr: 4180-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGG, WSG, RSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA 

MORAES LEMES - OAB:OAB/MT 14.334-B, PATRICIA MEIRELLES 

WIECZOREK - OAB:OAB/MT12496

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4180-75.2014.811.0003

Vistos em correição.

1. Os herdeiros Wesley Silva Garcia e Raphael Silva Garcia, por meio do 

petitório de fls. 233/235, apresentam impugnação ao esboço de partilha de 

fls. 228/230, alegando, em síntese, que o partidor não observou as 

diretrizes estabelecidas na decisão de fls. 226/227, anverso e verso, no 

sentido de deduzir do quinhão da herdeira Bianca Garcia as despesas 

arroladas nos documentos de fls. 67/98.

2. Analisando os autos com vagar, tenho que razão lhes assiste, tendo em 

vista que, quando da elaboração do esboço de partilha de fls. 228/230, o 

partidor não deduziu do quinhão da herdeira Bianca Gama Garcia o 

percentual de 1/3 do valor das despesas arroladas nos documentos de 

fls. 67/98, tal como determinado no item n.º 07 da decisão de fls. 226/227, 

anverso e verso.

3. Desta forma, remetam-se novamente os autos à contadoria do juízo, 

para que seja retificado o esboço de partilha de fls. 228/230, devendo o 

partidor deduzir quinhão da herdeira Bianca Gama Garcia o percentual de 

1/3 do valor das despesas arroladas nos documentos de fls. 67/98, tal 

como determinado no item n.º 07 da decisão de fls. 226/227, anverso e 

verso.

4. Aportando aos autos o esboço de partilha, intimem-se o inventariante e 

os herdeiros para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

5. Cumpridas as diligências supra, retornem-me os autos conclusos.

6. Intime-se.

7. 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.: 755132 Nr: 10361-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRAR, ECAR, MLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10361-02.2014.811.0003

Vistos em correição.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICIA 

aforada por L.R.A.R. e E.C.A.R., representadas por sua genitora, Sr.ª 

M.L.A.S., em face de R.R. (qualificados nos autos).

2. À fl. 63, infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar.

3. O representante do Ministério Público manifestou à fl. 65, pugnando pela 

extinção do feito nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

6. Diante da manifestação da parte autora, à fl. 63, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 727278 Nr: 8162-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBDO, DKLBA, AVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA PRICILA BICUDO 

RINALDI - OAB:21481/O, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - 

OAB:18452

 11. Dessarte, conforme exposição supra, determino a remessa dos 

autos, com urgência, ao contador judicial para a atualização dos valores 

devidos relativos ao(s): a) 03 (três) meses anteriores à propositura da 

ação; b) os meses que venceram no curso do processo, observando a 

decisão de fls. 148/150 que reduziu o valor da pensão alimentícia a partir 

do mês de março deste ano; e c) somatório dos itens anteriores, 

constando os valores de todos os recibos constantes nos autos exceto o 
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recibo n.º 001 de fl. 89. 12. Com o resultado do cálculo, intime-se a parte 

devedora para efetuar o pagamento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 

dias, sob pena de ser decretada imediatamente a sua prisão, nos termos 

do art. 528, §3º, do CPC. 13. Intime-se. 14. 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.: 786070 Nr: 8639-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURELIO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:OAB /MT 19925, KELY FERNANDA SCHUMANN - OAB:18.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8369-93.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Considerando o teor da petição de fl. 189, intime-se a inventariante para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a certidão negativa do 

DETRAN/MT, certidão do CRI desta urbe, bem como as certidões negativas 

de débitos das fazendas federal, estadual e municipal em nome do de 

cujus.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

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.: 713471 Nr: 8591-42.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVNG, CNDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJCBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8591-42.2012.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fl. 72, 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. Empós, abra-se vista dos autos às partes e ao representante do 

Ministério Público, para que requeiram o que de direito, no prazo legal.

3. Intime-se

4. 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.: 866147 Nr: 5326-56.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDS, FJDS, VJDS, FJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - 

OAB:22704-0, MARCILIO RIBEIRO LACERDA - OAB:22704/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:MT/19177-O

 Processo n.º 5326-56.2017.811.0003

Vistos em correição.

1. Analisando detidamente os autos, verifica-que os autores, em sua 

inicial, não especificaram de maneira pormenorizada os valores que cada 

um teria deixado de receber, mês a mês, a título de quinhão hereditário 

sobre os aluguéis percebidos e supostamente não repassados pela parte 

requerida, fato este que impossibilita a apuração do saldo devedor no 

caso de uma eventual procedência dos pedidos, o que deve ser feito 

neste momento já que o pedido há de ser certo e determinado.

2. Deste modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial (art. 321, do CPC), atendendo às disposições do 

art. 319, inciso V, do Código de Ritos, e adequando o valor da causa, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC).

3. 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.: 708049 Nr: 2881-41.2012.811.0003

 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: RMM, MTML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 Processo n.º 2881-41.2012.811.0003

 Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 750, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente, a se manifestarem nos autos, em 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção 

do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único, do art. 274, do 

mesmo Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de outubro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765868 Nr: 294-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIPdS-M, MDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 294-41.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fl. 51.

2. Intime-se.

3. 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.: 886774 Nr: 564-60.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SNDSS, RDSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 
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OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Processo n.º 564-60.2018.811.0003

Vistos em correição.

1. Não obstante a decisão de fls. 20/23, que analisou o pleito de tutela de 

urgência e deferiu a gratuidade da justiça, recebo os embargos, para 

discussão, sem suspensão do processo principal, nos termos dos arts. 

674 e seguintes, do Código de Ritos.

2. Cite-se parte autora da ação principal, doravante embargada, através 

de seu patrono (art. 677, §3º, CPC), para contestar, em 15 (quinze) dias 

(art. 679, CPC), consignando-se que, não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

embargante.

3. Após, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo 

legal.

4. Após, venham-me os autos conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 792900 Nr: 11491-90.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDCL, APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDCLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - 

OAB:22862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Indiara Lima Andrade - 

OAB:52.524/BA, STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - OAB:20752/O

 Processo n.º 11491-90.2015.811.0003

Vistos etc.

1. Cumpra-se, na íntegra, a decisão de fl. 129.

2. Intime-se a parte executada para que se manifeste quanto à petição de 

fl. 130, no prazo legal.

3. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Intime-se.

5. 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.: 745536 Nr: 5280-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNDSS, RDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5280-72.2014.811.0003

Vistos em correição.

1. A toda evidência, analisando o feito com vagar, nota-se que a parte 

exequente requer, à fl. 82/83, a citação da parte executada, porém, 

consta dos autos, à fl. 19, que esta já foi citada, perfectibilizando a 

relação angular processual, nos termos do art. 238, caput, do CPC, não 

havendo, portanto, que se falar em citação. Sendo assim, intime-se a parte 

autora para requerer o que de direito, no prazo legal, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhe o disposto no art. 485, inciso III, do 

Codex.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 10 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 729300 Nr: 9995-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750, LIZANDRA FERNANDES BATISTA - OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 11. O lance mínimo no leilão de imóveis em quaisquer das datas será de 

50% da avaliação (art. 891, do CPC). 12. Por fim, assevere-se que 

inicialmente deverá o leiloeiro priorizar leilão judicial, podendo, 

simultaneamente realizar o ato presencial e eletronicamente, utilizando-se 

de sua praxe habitual/hodierna e, inclusive, de seu próprio sítio eletrônico, 

observando as cautelas e disposições do Diploma Processual Civil. 13. Em 

seguida, caso reste infrutífero o leilão, fica, desde já, autorizada a venda 

direta do bem, devendo este se dar também pelo leiloeiro designado, no 

prazo de 90 (noventa) dias, nas mesmas condições de aquisição já 

fixadas pelo juízo. 14. Se também inexitosa a venda direta do bem, 

havendo propostas de compra em valores inferiores aos balizados, estas 

serão submetidas ao juízo para apreciação. 15. Intime-se. 16. 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.: 819923 Nr: 2894-98.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 2829-98.2016.811.0003

Vistos em correição.

1. Ante ao pedido de fls. 109/111 e por tudo mais que dos autos consta, 

em razão da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à parte 

exequente, decreto a prisão civil do executado EIDINAR BUENO 

(qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de Ritos, 

por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao executado 

que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações 

vencidas e vincendas, devendo ser expedido o competente mandado de 

prisão.

2. Intime-se.

 3. 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.: 796169 Nr: 12831-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IP, SP, RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABORA LARISSA DIAS DE S. 

SOARES - OAB:OAB/MT 16176, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12831-69.2015.811.0003

Vistos etc.
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1. Defiro o pleito de fls. 57/58, pelo que determino a suspensão do feito, 

pelo prazo de 2 (dois) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 27 de setembro de 2017.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 719370 Nr: 404-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRDC, LHFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOILA JORDANA PEREIRA - 

OAB:21780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA - OAB:12788-A/MT

 Processo n.º 404-11.2013.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fls. 157/158, pelo que determino a suspensão do feito 

pelo prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 803639 Nr: 15799-72.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHDS, MPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A/MT

 3. Sobre o tema, anoto os seguintes julgados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA DE VEÍCULO ATRAVÉS 

DO RENAJUD - POSSIBILIDADE. Diante do convênio celebrado entre o 

DENATRAN, o Superior Tribunal de Justiça e o Conselho da Justiça 

Federal, mais conhecido como 'RENAJUD', ao qual este Tribunal de Justiça 

aderiu, é possível a realização de penhora, através de meio eletrônico, em 

veículo registrado em nome do executado.” (TJMG – AI n.° 

1.0024.03.076030-0/001 Rel: Edivaldo George dos Santos. DJ: 26.06.2009) 

“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - RENAJUD - DEVER DO MAGISTRADO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A observância do princípio da 

menor onerosidade, consagrado pelo art. 620 do Código de Processo Civil, 

deve estar em harmonia com o princípio-fim maior do processo executivo 

que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e célere. II - A utilização 

do sistema Renajud é verdadeiro dever do magistrado, tendo em vista ser 

direito do exeqüente. IV - Recurso conhecido e provido.” (TJ/MG – AI n.º 

1.0024.07.356818-0/001(1). Rel. Teresa Cristina da Cunha Peixoto. DJ: 

18.08.2009) 4. Diante da realidade processual, viável o bloqueio total de 

veículos porventura existentes em nome do devedor, mormente em face 

da ausência de conhecimento de bens para garantia da execução. 5. Pelo 

exposto, defiro o bloqueio de veículos junto ao órgão de trânsito, em nome 

do executado, realizando-o por meio do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, determinando, desde já, que se proceda à penhora e 

avaliação do bem móvel descrito no aludido documento, de propriedade do 

devedor. 7. Após, intimem-se as partes quanto ao laudo de avaliação, 

para que, querendo, no prazo legal, se manifestem. 8. Empós, vista ao 

Ministério Público. 9. Em seguida, conclusos. 10. Intime-se. 11. 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.: 712862 Nr: 7947-02.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGAA, GCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

TANIA MARIA CARDOSO SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:/MT9307, NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHÃES - OAB:MT/11.689

 Processo n.º 7947-02.2012.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pedido de fls. 90/91, verso, penúltimo parágrafo.

 2. No mais, analisando os autos com vagar, nota-se que o patrono da 

parte autora requer ao juízo que determine a intimação pessoal da própria 

parte autora, para fins de regularização processual.

 3. Assim, por considerar que o contato entre advogado e cliente não 

guarda nenhuma relação com o mister jurisdicional, bem como a 

incumbência de manter atualizado os seus endereços nos autos, indefiro 

o pleito de fls. 90/91, verso, último parágrafo, eis que se trata de atribuição 

da própria parte e de seu patrono.

4. Em consequência, abra-se vista dos autos à parte autora para que, no 

prazo legal, requeira o que de direito.

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.: 732398 Nr: 12619-19.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPDSA, APSA, JDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 12619-19.2013.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro o pleito de fl. 79, pelo que determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 730793 Nr: 11341-80.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJDS, SMDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBSON DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 15.031/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 21. Portanto, ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, rejeito a exceção de pré-executividade de fls. 97/99, mantendo o 

regular andamento processual, bem como incólume todas as decisões já 

proferidas nos autos.22. Tendo a presente decisão natureza 

interlocutória, deixa-se de fixar honorários advocatícios específicos para 

o incidente.23. Assim, decorrido o prazo para interposição de eventual 

recurso, para que se evite alegação de nulidade, determino a imediata 

remessa dos autos à contadoria do juízo para apuração do valor 

atualizado da dívida exequenda, período compreendido entre outubro de 

2010 até março de 2013.24. Após a elaboração do cálculo pormenorizado, 

manifestem-se as partes e, em seguida, venham-me conclusos para 

d e l i b e r a ç ã o . 2 5 .  I n t i m e - s e . 2 6 .  E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 

2018.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 819894 Nr: 2877-62.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 10361-02.2014.811.0003

Vistos em correição.

1. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICIA 

aforada por L.R.A.R. e E.C.A.R., representadas por sua genitora, Sr.ª 

M.L.A.S., em face de R.R. (qualificados nos autos).

2. À fl. 63, infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar.

3. O representante do Ministério Público manifestou à fl. 65, pugnando pela 

extinção do feito nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

4. Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação.

6. Diante da manifestação da parte autora, à fl. 63, verifica-se que a 

obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de maneira que, 

cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção do feito em 

análise.

7. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e atendendo 

a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil.

8. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

9. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se.

 Registre-se.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 812496 Nr: 298-44.2016.811.0003

 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: BPDS, ARDL, AEDL, ACRDL, ESRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDORDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - 

OAB:NUPRAJÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 298-44.2016.811.0003

Vistos em correição.

1. Sobre os termos do presente inventário, intime-se o representante do 

Ministério Público para que exare a sua cota, nos termos do art. 82, I, do 

CPC.

2. Após, conclusos.

 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.: 777437 Nr: 5246-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSDO, JSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADO

 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 formulado pela parte autora (fls. 43/44, 

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. Nota-se que restou infrutífera a tentativa 

de busca de bens móveis de propriedade do devedor através do sistema 

RENAJUD, conforme comprovante anexo, motivo pelo qual determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste nos autos requerendo o que de direito. 13. No mais, sem 

prejuízo da decisão supra, defiro a expedição de ofício à Caixa Econômica 

Federal a fim de que se proceda à transferência dos valores de PIS/FGTS 

existentes em favor do executado para conta bancária informada pela 

parte autora, conforme o débito discutido no caso em apreço. 14. 

Intime-se. 15. 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.: 786914 Nr: 8975-97.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSA, GVSA, CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDFVADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8975-97.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Sobre a petição de fl. 80 e documentos de fls. 81/84, abra-se vista dos 

autos à inventariante e ao representante do Ministério Público, pelo prazo 

de 05 (cinco) dias.

2. Após, venham-me os autos conclusos.

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.: 328036 Nr: 174-81.2004.811.0003

 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: RVO, GODS, RVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A, NIVALDO JOSE PADILHA - OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Processo n.º 174-81.2004.811.0003

Vistos em correição.

1. Defiro os pleitos formulados às fls. 267/268 e 269/280, pelo que 

determino a remessa dos autos à contadoria do juízo, para que sejam 

realizadas as devidas atualizações e retificações requeridas nos aludidos 

petitórios.

2. Na sequência, manifestem-se a inventariante e os herdeiros sobre o 

esboço da partilha, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Após, conclusos.

 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.: 819035 Nr: 2589-17.2016.811.0003

 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: MRLDS, MRLDS, MARDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2589-17.2016.811.0003

Vistos em correição.

1. Ante a certidão de fl. 63, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 793959 Nr: 11881-60.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNDSS, RDSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZOROASTRO RIBEIRO CASTRO 

FILHO - OAB:15214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11881-60.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Ante a certidão de fl. 62, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 765372 Nr: 16079-77.2014.811.0003

 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: EPDS, MHDSN, JJDS, MPDS, MIDS, JIDS, LJDS, AJDS, 

APDS, MASDS, EBDS, AJDS, GFBDS, EDJPDS, ACDS, EDGJDS, DCDS, 

VCLDS, RCDS, RCDS, DCDS, APSNS, MASDO, RLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDTJDS, EDAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 16079-77.2014.811.0003

Vistos em correição.

1. Em atenção ao teor da petição de fl. 102, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 1 (um) mês.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a 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.: 748667 Nr: 7075-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDSR, EJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7075-16.2008.811.0003

Vistos em correição.

1. Ante a certidão de fl. 49, intimem-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente e via DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, 

nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 788475 Nr: 9612-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVBF, LJBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUPRAJU - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Processo n.º 9612-48.2015.811.0003

Vistos em correição.

1. Da análise vagarosa dos autos, nota-se que a parte autora à fl. 65, 

pleiteou a intimação editalícia da parte executada, tendo em vista as 

tentativas infrutíferas em intimá-lo, sendo assim, não resta outro caminho 

se não o deferimento desta pretensão, o que faço com fundamento no art. 

275, §2º, do CPC, vejamos:

“Art. 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a 

realização por meio eletrônico ou pelo correio.

§ 1o A certidão de intimação deve conter:

I - a indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, 

quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que 

o expediu;

II - a declaração de entrega da contrafé;

III - a nota de ciente ou a certidão de que o interessado não a apôs no 

mandado.

§ 2o Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou 

por edital.” (grifo nosso).
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2. Após, abra-se vista dos autos à parte exequente e em seguida ao 

representante do Ministério Público.

3. Intime-se.

4. 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.: 756537 Nr: 11200-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRDM, LDSG, JPDS, SPS, CPDO, SPDS, SPDS, SPDS, 

VPDS, DPDS, JCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11200-27.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Ante a certidão de fl. 70, intime-se a parte autora e seu procurador, 

pessoalmente, a se manifestarem nos autos, em 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção 

do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do 

mesmo Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 02 de abril de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 859673 Nr: 3117-17.2017.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHAC, MEDS, EADS, GVAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:OAB/MT 16031B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Diante da realidade processual, viável o bloqueio total de veículos 

porventura existentes em nome do devedor, mormente em face da 

ausência de conhecimento de bens para garantia da execução. 5. Pelo 

exposto, defiro o bloqueio de veículos junto ao órgão de trânsito, em nome 

do executado, realizando-o por meio do sistema RENAJUD, conforme 

comprovante anexo, determinando, desde já, que se proceda à penhora e 

avaliação do bem móvel descrito no aludido documento, de propriedade do 

devedor. 7. Após, intimem-se as partes quanto ao laudo de avaliação, 

para que, querendo, no prazo legal, se manifestem. 8. Empós, vista ao 

Ministério Público. 9. Em seguida, conclusos. 10. Intime-se. 11. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de setembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 767198 Nr: 976-93.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDA, KBADF, KGADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRVDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte requerida, através do 

patrono, para manifestar sobre os cálculos de fls. 110/111, no prazo de 

cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 713754 Nr: 8889-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PPB, JMPB, SPDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Oliveira - 

OAB:19914/O

 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, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 747207 Nr: 6287-02.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFRDS, MERDS, AMRDS, MCRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 760824 Nr: 13832-26.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORT, JFDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 813490 Nr: 719-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS CARVALHO JUNIOR 

- OAB:5646, YASMIN WAKI LEITE - OAB:18877/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Da análise dos autos, ressai que se trata de feito que demanda maior 

estudo, incompatível com o exíguo período correicional.
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 2. Assim, após o período correicional, venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 12 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS 1003744-38.2016.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Alessandra Senhora dos Santos move contra Janete 

dos Santos, 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 JANETE DOS SANTOS 

(qualificada 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. 

ALESSANDRA SENHORA DOS SANTOS. 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, 07 de maio 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-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005893-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TITO RONDON DA COSTA (REQUERENTE)

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ MARIA RONDON DA COSTA (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005893-36.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Recebo a inicial, bem como 

sua emenda apresentada através da petição registrada no ID 15280570. 2. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Nomeio inventariante o requerente 

LUIZ TITO RONDON DA COSTA, facultando-o a firmar compromisso em 05 

(cinco) dias para os fins legais. 4. Intime-se o inventariante para, no prazo 

de 20 (vinte) dias, apresentar o plano final de partilha, acompanhado de 

cópia de sua certidão de nascimento e da autora da herança, bem como 

dos documentos pessoais desta. 6. Em seguida, tornem-me conclusos 

para sentença. Às providências. Intime-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

setembro de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005314-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR OLIVEIRA (REQUERENTE)

ALZIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IZIDORIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

NELCI MENDES FERREIRA (REQUERENTE)

LEONORA OLIVEIRA VACCARO (REQUERENTE)

MARIA ALICE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

n. 1005314-88.2018.8.11.0003 Vistos. 01. Em busca de numerários 

porventura existentes em instituição financeira em favor do falecido, 

efetivei pesquisa perante o sistema BACENJUD, conforme documento 

anexo. Deixo de determinar a expedição de ofício às instituições 

financeiras, notadamente considerando a abrangência da pesquisa 

realizada através do aludido sistema. 02. A teor dos dados constantes do 

referido extrato, manifeste-se a parte autora no prazo de 15 dias. 

Intimem-se. Rondonópolis, 23 de julho de 2018. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005738-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. D. S. S. (AUTOR(A))

KARINA OLIVEIRA ALVES (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE FERREIRA DE SOUZA OAB - 007.354.461-21 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005738-33.2018.8.11.0003 Vistos etc., Compulsando os autos 

verifico que a parte autora formulou pedido de fixação de alimentos e 

regulamentação de guarda e visitas. Pois bem, a legitimidade ativa para 

cada pedido é diversa. Por isso, quem pode figurar no polo ativo da ação 

de regulamentação de guarda e visitas é a genitora do menor. Já para a 

ação de alimentos o menor é quem tem a legitimidade para figurar como 

requerente. Ante ao exposto, intime-se a parte autora para que escolha 

qual dos dois pedidos subsistirá, e, se preciso, retifique o polo ativo da 

demanda. Proceda-se à regularização do feito, sob pena de indeferimento 

da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo único, NCPC). 

Intimem-se. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 436138 Nr: 4806-43.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNLN, CLN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT, DÉCIO CRISTIANO PIATO - OAB:2.777/MT, DUILIO 

PIATO JUNIOR - OAB:OAB/MT3719, ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, JOEL BECKER - OAB:14071/MT, SERGIO HENRIQUE 

GUARESCHI - OAB:9724-B/MT, THÂMIS VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JUNIOR - OAB:15871, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:15.473/MT

 Vistos etc. Defiro a suspensão do feito, conforme acima requerido. 

Decorrido o prazo, com ou sem acordo, manifestam-se as partes, 

independente de intimação. Saem os presentes intimados.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821157 Nr: 3278-61.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLDO, ABOM, JCOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

01. Recebo o pleito de fls. 91/93, eis que presentes os requisitos legais, e 

CONVERTO o presente em cumprimento de sentença.

EFETUEM-SE as anotações necessárias.

02. Doravante, malgrado o teor do ajuste de fls. 67/68, previamente ao 

exame do pleito de fls. 91/93, intime-se a exequente para, no prazo de 
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quinze dias, esclarecer qual a sua pretensão com a drástica medida 

vindicada, esclarecendo, inclusive, qual forma de expropriação pretende 

realizar para fins de obter a satisfação de seu crédito.

Em todo caso, deverá a exequente colacionar aos autos a certidão 

atualizada da matrícula do imóvel objeto do presente feito, consignando a 

necessidade do mesmo estar devidamente registrado em nome das 

partes.

03. Nos termos do que faculta o art. 139, inc. V, do CPC, considerando a 

peculiaridade da causa e das questões controvertidas, também porque se 

trata de matéria de família, “em que se priorizam as soluções mais 

apaziguadoras e consensuais” , designo o dia 08 de novembro de 2018, 

às 16 horas e 20 minutos para audiência de conciliação, a realizar-se 

perante a senhora Conciliadora Judicial.

Int.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 806163 Nr: 16738-52.2015.811.0003

 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: MJP, JPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVMRM, NKMR, JADS, KSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - 

OAB:15991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REQUERENTE PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO DE FLS. 54/55, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 862095 Nr: 3913-08.2017.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VARNINHO AFONSO VILELA, MARGARIDA 

SORIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA VARA DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO, A 

DISPOSIÇÃO DO INTERESSADO EM PASTA PRÓPRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 745555 Nr: 5295-41.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDNDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BRILHANTE BRAGA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC

 Intimação do (a) patrono (a) da parte exequente para, no prazo de 05 

(cinco) dias,manifestar-se acerca da diligência negativa, ocasião em que 

deverá trazer aos autos cálculo atualizado do débito, bem como requerer 

o necessário ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821596 Nr: 3465-69.2016.811.0003

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBDS, ISDS, SFC, LCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JOSENILDO SANTOS RODRIGUES - 

OAB:22474/O MT

 Intimação do (a) patrono (a) da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se sobre a contestação de fls. 104/108.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 821157 Nr: 3278-61.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLDO, ABOM, JCOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492/O, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Advogado da parte exequente para, esclarecer qual a sua 

pretensão com a medida vindicada, esclarecendo, inclusive, qual forma de 

expropriação que pretende realizar para fins de obter a satisfação de seu 

crédito. O qual deverá colacionar aos autos a certidão atualizada da 

matrícula do imóvel objeto do presente feito, consignando a necessidade 

do mesmo estar devidamente registrado em nome das partes, no prazo de 

quinze dias. Bem como intimar o(a) patrono(a) do(a) autora para faze-la 

comparecer no dia 08 de novembro de 2018, as 16h20min para a 

audiência de conciliação a realizar-se perante a Conciliadora Judicial. 

Secretaria da 2ª vara de Família e Sucessões.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006494-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MURILLO DE FREITAS ESTUMANO GAIA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

 

INTIMAÇÃO A DRª JESSICA KAROLINE DE SOUZA RODRIGUES , 

representando o polo ativo , para que deposite os valores das diligências 

para expedição dos mandados conforme determinado nos autos e que 

deverão ser pagos pela parte requerente. Para providenciar o pagamento 

da diligência acesse o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) 

selecione o menu Serviços na barra superior, selecione o tópico Emissão 

de Guia de Diligência, preencha os campos, e posteriormente junte o 

recibo original e a cópia do comprovante de depósito. Observando-se que 

é um valor para cada ato.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380713 Nr: 8935-33.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO E. R. DE LIMA ME, FRANCISCO 

EDUARDO RUIZ DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

PROCURADOR - OAB:MT/5.710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FRANCISCO E. R. DE LIMA ME, CNPJ: 

02624149000177 e atualmente em local incerto e não sabido FRANCISCO 

EDUARDO RUIZ DE LIMA, Cpf: 34643699191, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a/s) Executado(a/s) para manifestar(em)-se 
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acerca da indisponibilidade dos valores depositados em conta bancária 

através do sistema BACENJUD, cientificando-o de que caso queira opor 

embargos o prazo é de 30(trinta) dias contados a partir do fim do prazo 

deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO.Tendo em vista a penhora de valores às fls. 80, 

DEFIRO o pedido de fls. 87.Assim, intime-se, via edital, a parte executada 

para, querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à 

execução.DEFIRO o levantamento dos valores penhorados às fls. 46 para 

a conta indicada às fls. 87, mediante alvará eletrônico, conforme 

determinado às fls. 75. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358433 Nr: 11660-29.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA TROPICAL LTDA

 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): IMOBILIÁRIA TROPICAL LTDA, CNPJ: 

03899184000161. 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: 18/11/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de IMOBILIÁRIA TROPICAL 

LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 58989/2003.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2001

 - Valor Total: R$ 36.170,64 - Valor Atualizado: R$ 36.170,64 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Cite-se a executada Imobiliária Tropical Ltda por 

edital, conforme requerido pelo exequente às fls. 560. 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, 13 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793896 Nr: 11839-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE CEREAIS JB LTDA, 

JOELTON PEREIRA BELEM, LUIZ CARLOS DE SOUZA, ROBSON FERREIRA 

REZENDE, RODRIGO SILVA SANTOS

 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): DISTRIBUIDORA DE CEREAIS JB LTDA, 

CNPJ: 08873161000100, atualmente em local incerto e não sabido 

RODRIGO SILVA SANTOS, Cpf: 03678287158, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido LUIZ CARLOS DE SOUZA, Cpf: 30417325134, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ROBSON 

FERREIRA REZENDE, Cpf: 00945541104, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, 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: 17/08/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

DISTRIBUIDORA DE CEREAIS JB LTDA, JOELTON PEREIRA BELEME 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO E FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

650/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/02/2015

 - Valor Total: R$ 50.241,25 - Valor Atualizado: R$ 50.241,25 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Citem-se os executados por edital, conforme 

requerido pelo exequente às fls. 71. 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 das partes executadas (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, 13 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.: 784445 Nr: 7926-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOMAQ TRATORPECAS LTDA, JOSE 

MAURICIO RIBEIRO, JOAO ROBERTO MAIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 Visto.

Nos termos do artigo 9º do CPC, intime-se a Fazenda Exequente para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifestar sobre a petição de fls. 125/126.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 452481 Nr: 7660-73.2011.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FININVEST S/A N DE VAREJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO RICARDO SCHIMITT - 

OAB:58.885 PR, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, OLIVEIRA & 

ANTUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:3180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Defiro o pedido de fls. 423. Determino que a empresa PROVAR NEGÓCIOS 

DE VAREJO LTDA manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750585 Nr: 8063-37.2014.811.0003

 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: ACIARA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIS TEIXEIRA DA SILVA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por ACIARA TEIXEIRA 

DA SILVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, objetivando a internação compulsória do drogradito 

Ademis Teixeira da Silva.

Consta, às fls. 200, que a autora recusou a internação do seu filho no 

Hospital Paulo de Tarso.

Intimada, a requerente esclareceu que recusou a internação no hospital 

Paulo de Tarso em razão do grave quadro de dependência química de 

Ademis e por receio que seu filho fugisse da instituição. Por esta razão, 

requereu que o tratamento de seu filho seja realizado por instituição 

especializada no tratamento de desintoxicação e recuperação do vício de 

drogas (fls. 211).

É o relatório.

Decido.

No caso dos autos, o Município de Rondonópolis cumpriu a obrigação 

imposta na sentença de fls. 97/101, oferecendo a internação em hospital 

conveniado pelo SUS, situado nesta cidade, a saber: Hospital Paulo de 

Tarso.

Assim, o fato de a autora não concordar que a internação ocorra em tal 

instituição, não permite que o Judiciário determine que os requeridos 

promovam a internação em clínica particular, até porque seria muito mais 

oneroso ao Poder Público.

Dessa forma, não cabe a demandante exigir a clínica em que o tratamento 

pleiteado deve ser realizado.

Por esta razão, INDEFIRO o pedido formulado pela autora às fls. 211.

Intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar nos autos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 287130 Nr: 2061-71.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLORIA F. DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DA GLORIA F. DE ALMEIDA. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acerca da penhora que recaiu 

sobre o imóvel localizado na Rua 15 de novembro, n. 987, Cidade Salmen, 

em Rondonópolis, bem como para, querendo, opor embargos no prazo de 

30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Maria da Gloria F. de 

Almeida.Converto o arresto de fls. 15 em penhora. Lavre-se o termo, bem 

como seu respectivo registro no CRI local.Intime-se, via edital, a parte 

executada e seu cônjuge, se casado for, para, querendo, apresentar, no 

prazo de 30 (trinta) dias, embargos à execução.Determino, nos termos do 

artigo 873, II, do CPC, que se proceda nova avaliação do imóvel penhorado 

às fls. 15, observando o endereço descrito às fls. 174-v, adotando para 

tanto, as cautelas pertinentes, observando o preço de mercado.Realizada 

a nova avaliação, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem-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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 14 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005756-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ALVES DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

JOEL BECKER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005756-54.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: DANIELA ALVES DE ALMEIDA 

IMPETRADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, EXMO SENHOR PREFEITO 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS Vistos etc., Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por DANIELA ALVES DE ALMEIDA em face do JOSÉ 

CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO - PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS. A Impetrante comunicou nos autos o descumprimento da 

liminar concedida – Id. 15262332 – e, por outro lado, o Impetrado 

comunicou nos autos que providências já foram tomadas para 

cumprimento da obrigação imposta - Id. 15284344 -. Assim, determino que 

o Impetrado junte nos autos, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, 

documentos que comprovem o cumprimento da decisão judicial. Às 

providências. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001068-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE DE OLIVEIRA COSTA (IMPETRANTE)

DAVID ALVES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1001068-49.2018.8.11.0003. IMPETRANTE: LAERTE DE OLIVEIRA COSTA 

IMPETRADO: CHEFE DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN 

Vistos etc., Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar 

impetrado por LAERTE DE OLIVEIRA COSTA, contra ato arbitrário do 

DIRETOR DA 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, em que aduz, em 

síntese, que é proprietário do veículo TOYOTA HILUX CD4X2 SR, de cor 

preta, placa NKX-5200, RENAVAM 00977218023, ano/mod. 2008/2008, e 

que a autoridade impetrada condicionou a expedição do licenciamento à 

quitação dos débitos do veículo relativos a infrações. Requereu, 

liminarmente, que a autoridade impetrada efetue o licenciamento do 

veículo, independentemente do pagamento de multas, e ao final seja 

julgado procedente o pedido, concedendo a ordem para que seja 

confirmada a liminar, bem como que sejam declaradas nulas as aludidas 
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multas. Com a inicial, vieram documentos. Proferida decisão de 

deferimento da medida liminar, determinando que a autoridade impetrada 

efetue o licenciamento do veículo, independentemente do pagamento das 

multas descritas no extrato acostado aos autos (id. 12187403). A 

autoridade impetrada prestou informações nos autos, em que arguiu, 

preliminarmente, a sua ilegitimidade, a incompetência da Justiça Estadual 

para julgar o feito, a inadequação da via eleita e a ausência de prova 

pré-constituída. No mérito, sustentou a legalidade da vinculação do 

licenciamento à quitação das multas de trânsito (id. 12352139). Intimado, o 

Ministério Público apresentou parecer em que se manifestou pela parcial 

procedência dos pedidos iniciais a fim de que a emissão de licenciamento 

do veículo não seja condicionado ao pagamento das multas (id. 

12628745). É o relatório. Fundamento e decido. Como se vê do relatório, 

cuida-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por 

VALDENIR LUIZ PEREIRA, contra ato arbitrário do DIRETOR DA 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS-MT, objetivando o licenciamento de seu 

veículo marca TOYOTA HILUX CD4X2 SR, de cor preta, placa NKX-5200, 

RENAVAM 00977218023, ano/mod. 2008/2008, independentemente do 

pagamento das multas existentes no prontuário do veículo. Sustenta a 

parte impetrante que ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do 

veículo, obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua 

regularização ao pagamento das multas existentes em seu prontuário. Por 

outro lado, a autoridade impetrada sustenta, em síntese, a legalidade da 

vinculação do licenciamento à quitação de multas de trânsito. De início, 

ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, 

garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera, in 

verbis: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou 

jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de 

autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que 

exerça”. Feitas essas considerações, passo a análise das preliminares 

arguidas. Da incompetência da Justiça Estadual para o processamento do 

feito A autoridade impetrada arguiu a preliminar de incompetência da 

Justiça Estadual, ao argumento de que as infrações que originaram as 

multas em questão foram cometidas em outras unidades da federação. 

Quanto à declaração de nulidade das multas constantes no extrato trazido 

aos autos, certo é que deverá ser discutida em processo de 

conhecimento, conforme já destacado. Por outro lado, o presente 

mandamus tem como objeto o ato praticado pela autoridade apontada 

coatora, qual seja, o de condicionar a emissão de licenciamento anual de 

veículo ao pagamento de multas pendentes. Desse modo, afasto a 

preliminar. Da preliminar de ilegitimidade passiva A autoridade impetrada 

arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que “tendo 

em vista que as autuações objeto da lide não foram aplicadas pela 

entidade, mas sim de outras secretarias, bem como por outros órgãos 

federais e estaduais, é nítido que o Departamento de Trânsito deste 

Estado não deve figurar no polo passivo da presente ação”. Ora, a 

autoridade apontada como coatora é a responsável pelo licenciamento de 

veículos no âmbito do Estado de Mato Grosso. Logo, é parte legítima para 

figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a parte impetrante se 

insurge contra o ato por meio do qual houve a negativa de emissão de 

licenciamento sem o pagamento de multas existentes em aberto. Por essas 

razões, rejeito a preliminar arguida. Da inadequação da via eleita Sustenta 

a parte impetrada que é impossível a declaração de nulidade de ato 

administrativo no âmbito de ação mandamental, de modo que é necessário 

que seja seguido o rito comum ordinário. Ocorre que, nos casos em que 

não houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem 

como quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa 

ao direito líquido e certo no ato que negar a renovação de licenciamento de 

veículo em decorrência de multas pendentes. Por outro lado, quanto ao 

pedido de declaração de nulidade das notificações das infrações, razão 

assiste ao impetrado. Ora, como é cediço, o direito líquido e certo é aquele 

demonstrado por meio de prova documental, sem a necessidade de 

dilação probatória. Com efeito, a pretensão de nulidade das notificações 

relativas a infrações de trânsito depende de dilação probatória, não 

permitida na via do mandado de segurança. Nesse sentido, eis o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: REMESSA 

NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE 

SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E 

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO 

– ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.O feito se submete a remessa 

necessária de ofício, com fulcro no art. 14, §º da Lei nº 12.016/2009.A 

suposta ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de 

trânsito competente é passível de correção pela via do mandamus.A 

autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da 

impetração, isso porque dentro do seu poder de autotutela detém plena 

legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando 

eivados de irregularidade/ilegalidade.É ilegal condicionar a renovação da 

licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi 

notificado. Inteligência da súmula nº 127 do STJ. Na via mandamental, a 

matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a 

nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e 

pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações 

não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, 

nesse feito, levar a termo dilação probatória. (Apelação / Remessa 

Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (Grifei) Partindo dessas 

premissas, como no mandamus não se admite a cognição exauriente, 

competirá à parte buscar sua pretensão de nulidade da multa em processo 

de conhecimento pelo procedimento comum. Por essas razões, acolho a 

preliminar arguida, tão somente quanto ao pedido de declaração de 

nulidade das notificações das infrações descritas na inicial, reconhecendo 

a parte impetrante como carecedora da ação mandamental por absoluta 

ausência de interesse processual. Da ausência de prova pré-constituída 

A preliminar de ausência de prova pré-constituída arguida se confunde 

com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisada. Do mérito Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

entendo que assiste parcial razão à parte impetrante. Certo é que, com a 

negativa da autoridade coatora em licenciar o veículo, condicionando-o ao 

pagamento das multas existentes ocorreu, a meu ver, o ato ilegal, ferindo 

o direito líquido e certo da impetrante. Isso porque, no caso vertente, não 

restou demonstrada a regular notificação da proprietária do veículo ou ao 

infrator. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe o seguinte: Art. 282. 

Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do 

veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio 

tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. 

Nota-se que não restou demonstrada nos autos a regular notificação do 

proprietário do veículo sobre a imposição da penalidade. Acerca do tema, 

por meio da Súmula 127, o Superior Tribunal de Justiça adotou o seguinte 

entendimento: “É ilegal condicionar a renovação de licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado”. Tal exigência, 

aliás, também já é objeto de Súmula 312 do STJ: “No processo 

administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as 

notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”. 

Ademais, vislumbro que a autoridade impetrada descumpriu o sistema de 

imputação de sanção, prevista no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê 

duas notificações, sendo uma referente ao cometimento da infração e uma 

segunda, acerca da penalidade aplicada, conforme já se manifestou o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO 

DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE 

SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO 

NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.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. 

(ReeNec 7534/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, 

Publicado no DJE 20/07/2018) ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO 

DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO - PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.É ilegal a exigência feita pelo 
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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. 

(ReeNec 81448/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 

15/03/2018) No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial 

consolidado pelos tribunais pátrios: REMESSA NECESSÁRIA EM 

MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. 

EXIGÊNCIA DO PAGAMENTO PRÉVIO DE MULTA. FALTA DE PROVAS DE 

TER HAVIDO PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTORA. SEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. ORDEM CONCEDIDA. EXAME. DEFESO 

CONDICIONAR RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE VEÍCULO (IPVA) AO 

PAGAMENTO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS MORMENTE QUANDO NÃO 

HOUVE PRÉVIA E REGULAR NOTIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 

127 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. 

(TJ-BA - Remessa Necessária: 00227279620048050001, Relator: Maria da 

Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 

01/02/2018) ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO 

PROPRIETÁRIO. APLICABILIDADE DO ART. 257, § 8º, DO CTB. SENTENÇA 

MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. "'A autoridade de trânsito somente 

pode condicionar o licenciamento de veículo ao recolhimento de multa por 

infração de trânsito quando comprovar a regular notificação da autuação 

ao proprietário do automotor para exercer o direito de ampla defesa 

administrativa, bem como das respostas à defesa e aos recursos 

apresentados.' (ACMS n. 2009.020791-7, de São Francisco do Sul, Rel. 

Des. Jaime Ramos, j. em 16/6/2011) (ACMS n. 2010.025502-2, de 

Blumenau, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 23/8/2011)" (TJ-SC - REEX: 

05000103720118240008 Blumenau 0500010-37.2011.8.24.0008, Relator: 

Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 06/03/2018, Segunda 

Câmara de Direito Público) Logo, por não ser cabível a dilação probatória 

na via do Mandado de Segurança e, inexistindo prova pré-constituída 

quanto à regular notificação do impetrante acerca das multas elencadas 

na inicial, na forma prevista na disposição legal acima transcrita, o 

licenciamento condicionado ao pagamento da multa se revela ato ilegal. 

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial, de que nessa situação 

não é lícito ao DETRAN condicionar o licenciamento do veículo ao 

pagamento da multa, por não se tratar de crédito regularmente constituído. 

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos postos na 

peça vestibular e concedo parcialmente a ordem postulada, mantendo na 

íntegra a liminar deferida nos autos, para assegurar ao impetrante Valdenir 

Luiz Pereira o licenciamento de seu veículo marca TOYOTA HILUX CD4X2 

SR, de cor preta, placa NKX-5200, RENAVAM 00977218023, ano/mod. 

2008/2008, desde que sejam cumpridas as demais exigências do 

DETRAN/MT, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. De outro lado, quanto à pretensão de 

declaração de nulidade das multas elencadas na inicial, declaro a parte 

impetrante carecedora da ação mandamental por ausência de interesse 

processual, julgando extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e verba honorária, 

pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos 

Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, 

XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. Com ou sem recurso, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame 

necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe. P. R. I. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009977-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1009977-17.2017.8.11.0003; Valor causa: 

$60,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir 

fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LUIZ FILIPE GUEDES LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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 , 14 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: 1005612-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B B FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAGS LTDA (AUTOR(A))

VICTOR TANURI GORDILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1005612-80.2018.8.11.0003; Valor causa: 

$38,292.74; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/

[DESPACHO DE CITAÇÃO]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: AUTOR(A): B B FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE BIG BAGS 

LTDA Parte Ré: RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 14 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: 1005929-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL RUI DE MORAES (AUTOR(A))

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 

1005929-78.2018.8.11.0003. AUTOR(A): JUVENAL RUI DE MORAES RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc., Cuida-se de 

“AÇÃO PREVIDENCIÁRIO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

PREVIDENCIÁRIO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ” ajuizada por Juvenal Rui de Moraes em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS. A parte autora alega, em síntese, que é 

trabalhador rural e sofreu acidente de trabalho – caiu do cavalo – 

sofrendo tendinite difusa do supra-espinhal, ruptura parcial 

intra-substancial e tendinose do infra-espinhal, o que impossibilita de 

exercer atividades laborais. Assevera, ainda, que seu pedido de 

auxílio-doença foi cessado indevidamente em 31.03.2015. Pleiteia, ao final, 

para conceder o benefício auxílio-doença com a conversão em 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial vieram os documentos. Perícia 

médica realizada – Id. 14447664 -. O Réu apresentou contestação 

requerendo a improcedência da pretensão inicial – Id. 14447671 -. A parte 

autora apresentou impugnação refutando a defesa do réu. Decisão 

proferida na Justiça Federal declinando da competência para julgar a 

presente demanda ao fundamento que o benefício almejado decorre de 

acidente de trabalho, cuja competência é da Justiça Estadual, a teor da 

Súmula nº 15 do STJ e Súmula 501 do STF. É o relatório. Fundamento e 

decido. De início, ratifico todos os atos processuais praticados na Justiça 

Federal. Como se vê do relatório, cuida-se de ação de aposentadoria por 

invalidez proposta por Juvenal Rui de Moraes em face de Instituto Nacional 
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do Seguro Social – INSS, aduzindo, em síntese, que é trabalhador rural e 

sofreu acidente de trabalho – caiu do cavalo – sofrendo tendinite difusa 

do supra-espinhal, ruptura parcial intra-substancial e tendinose do 

infra-espinhal, pugnando, assim, pela concessão do auxílio-doença com 

conversão em aposentadoria por invalidez. O réu, por sua vez, discorda 

das alegações do autor, afirmando que não estão preenchidos os 

requisitos necessários para a concessão dos benefícios. Com efeito, é 

certo que o presente feito comporta o julgamento, uma vez que já foi 

realizada a perícia médica judicial para instrução probatória. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, tenho que razão assiste a parte 

autora. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a 

aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que estando ou não 

em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 

reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. 

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a 

concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da 

condição de incapacidade mediante exame médico-pericial. No caso, 

realizado o exame pericial, concluiu-se que a parte autora encontra-se 

incapacitado de forma parcial e permanente, isto é, está susceptível de 

reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência. 

Ora, segundo se extrai do laudo pericial apresentado aos autos – Id. 

14447664 -, a parte requerente possui incapacidade permanente para o 

exercício de atividades laborais, como se vê: 2.3 Há incapacidade para a 

atividade descrita no item 2.1 (atividade laboral habitual)? Em caso 

afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) no quando do item 1 

acarreta(m) a incapacidade laboral? R: Sim 2.4 Há incapacidade para a 

atividade(s) descrita(s) no item 2 (atividade laboral exercidas 

anteriormente). Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) 

no quando do item 1 acarreta(m) a incapacidade laboral? R: Sim (...) 3. A 

incapacidade para o trabalho é parcial (impede o exercício da atividade 

habitual do segurado, sem risco de vida ou agravamento maior, mas 

permite o exercício em outra pela qual possa sobreviver) ou é total (para 

toda e qualquer atividade que possa garantir a sua subsistência)? R: 

Parcial. Não foi feito fisioterapia nem cirurgia, as duas coisas combinadas 

podem melhorar muito sua qualidade de vida. 4. A incapacidade para o 

trabalho é permanente (definitiva, com quadro irreversível) ou é temporária 

(há prognóstico de recuperação)? Fundamente. R: Incapacidade 

temporária. 4.1. Em sendo temporária, qual o prazo estimado pelo perito 

para que o periciando seja submetido a uma nova avaliação médica 

acerca da sua capacidade laborativa? Fundamente. R: Sugiro a 

reavaliação com 18 meses após a data dessa pericia. Não se pode olvidar 

que o laudo pericial é conclusivo em atestar que a incapacidade do autor 

para o exercício da atividade laboral é permanente e parcial, não existindo 

nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa 

conclusão. Aliado a isso, considerando que a parte autora é trabalhador 

rural, sem qualificação profissional, analfabeto, que não pode realizar 

esforço físico pesado e a sua idade (atualmente com 56 anos), é certo 

que sua reabilitação profissional é muito restrita. Assim, diante dos 

elementos elencados a parte autora faz jus ao direito de aposentadoria 

por invalidez. Nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO 

DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS - CONCESSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

IPCA-E - INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - JUROS DE 

MORA - ADEQUAÇÃO - JULGAMENTO DO RE N. 870847, TEMA 810 - 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97 - PROVIMENTO 

PARCIAL.A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além 

dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos 

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo 

pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o 

trabalho.Em razão do julgamento do RE n. 870947, tema n. 810 do STF, foi 

declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, no que 

se refere à correção monetária, determinando, nesse caso, a incidência 

do IPCA-E, desde a data fixada na sentença. REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - 

REDUCÃO DA CAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - 

REQUISITOS PREENCHIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - DESDE A 

DATA FIXADA NA SENTENÇA - JULGAMENTO DO RE N. 870847 PELO STF 

- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APURAÇÃO - LIQUIDAÇÃO DO 

JULGADO - SENTENÇA, PARCIALMENTE, RETIFICADA.Havendo o 

preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 8.213/1991 

e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, deve-se 

conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo pericial tenha 

concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. A correção 

monetária deve ser feita utilizando-se o IPCA-E, desde a data fixada na 

sentença. Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da 

sentença, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o 

julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4º, II, do CPC. (Apelação / 

Remessa Necessária 64867/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2018, 

Publicado no DJE 23/05/2018) Portanto, diante da impossibilidade de 

reabilitação da parte autora no mercado de trabalho, outro caminho não há 

a não ser o acolhimento do pedido inicial. Com efeito, é certo que a data do 

início da aposentadoria será devida a partir da imediata cessação do 

auxílio-doença, a teor do artigo 43 da Lei 8.213/91. Ante o exposto, julgo 

parcialmente procedente os pedidos, a fim de condenar o INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS a converter o benefício de 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde 31/03/2015, 

pagando os valores retroativos acrescido de juros moratórios a partir da 

citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 

pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento 

consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção 

monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91 

e, por conseguinte, julgar com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. No caso, entendo presentes os 

requisitos que autorizam conceder a antecipação da tutela específica, na 

própria sentença, por se tratar de ação que tem por objeto o cumprimento 

da obrigação de fazer. É que restou demonstrado de forma clara e patente 

o direito da parte autora ao benefício e, além disso, dúvida não há fundado 

receio de dano irreparável, uma vez que se trata de benefício 

previdenciário. Assim, concedo a antecipação da tutela específica e 

determino que a parte ré comprove a inclusão e o pagamento do benefício 

– aposentadoria por invalidez - à parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Condeno, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do Código de 

Processo Civil, isentando-o do pagamento das custas processuais. 

Determino a remessa dos autos à instância superior para reexame 

necessário, mormente pelo teor da Súmula 490 do STJ, segundo a qual a 

dispensa do reexame quando o valor da condenação ou do direito 

controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a 

sentenças ilíquidas. A teor do que dispõe o art. 1.288-CNGC faço constar 

nesta sentença: 1. Nome do Segurado: Juvenal Rui de Moraes 2. Benefício 

concedido: Aposentadoria por invalidez 3. Data do início do benefício: 

31.03.2015 4. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

– antecipação de tutela concedida na sentença. P. R. I. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005543-19.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1005543-19.2016.8.11.0003; Valor causa: 

$34,460.64; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[MULTAS E 

DEMAIS SANÇÕES]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: 

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para que apresente 

contrarrazões ao Recurso interposto nos autos. Processo: 

1005543-19.2016.8.11.0003; Valor causa: $34,460.64; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO FISCAL (1116) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integramente disponibilizado pelo Sistema do PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

RONDONÓPOLIS - MT, 14 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 
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GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806680 Nr: 16940-29.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA ALVES

 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.: 741543 Nr: 3024-59.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUNICE DIAS DOS 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:

 "..... 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.: 820278 Nr: 3079-39.2016.811.0003

 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: ADMILSON PEREIRA COSTA

 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: ROSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5.183/MT

 "..... 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.: 813885 Nr: 840-62.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-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 
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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.: 788998 Nr: 9808-18.2015.811.0003

 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: JAIR MIRANDA DE OLIVEIRA, REINALDO FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... 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.: 778768 Nr: 5681-37.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ADRIANO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 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.: 747339 Nr: 6363-26.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE BASILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "...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.: 798970 Nr: 13894-32.2015.811.0003

 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 ALVES MARTINS

 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: 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.: 736052 Nr: 15470-31.2013.811.0003

 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: LOURIVANA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... 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.: 737607 Nr: 427-20.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELZA MARIA DE SOUZA, CRISTIANE GONÇALVES 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:

 "...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.: 737223 Nr: 113-74.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANES NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553
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 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.: 748392 Nr: 6905-44.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZINHO GOMES DE SIRQUEIRA

 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:

 "..... 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.: 736302 Nr: 15670-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA ALVES ALMEIDA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ".... 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.: 737221 Nr: 111-07.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZIMEIRE SILVA MARTINS

 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 
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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.: 753055 Nr: 9329-59.2014.811.0003

 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: EDVALDO DA SILVA GUSMÃO

 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:

 "...., 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 Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 420086 Nr: 2313-30.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIRIO RIBEIRO NASCIMENTO, LUCINDA RIBEIRO 

NASCIMENTO, ALEX RIBEIRO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, TRIMEC 

CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, FRANCISCO M F E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO CASTILHO 

SOARES - OAB:MT/11.464, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, STELLA HAIDAR ARBID 

ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 Intimação da advogada Stella Haidar Arbid Zucato, OAB/MT nº 10.931-A, 

acerca do r. despacho de fls. 574, a seguir transcrito: "Vistos etc., Esse 

processo se encontra na META 2 do Conselho Nacional de Justiça e deve 

tramitar com extrema celeridade. Dê-se ciência as partes quanto ao Laudo 

Pericial Criminal nº 02-02-07-001054-2008 encaminhado pela Politec –fls. 

548/573 e da juntada da oitiva da testemunha Joice Figueiredo – fls. 

534/543. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

10.10.2018 às 16 horas, oportunidade em que será colhida a oitiva da 

testemunha Marcelo Martins Luzia, que deverá ser intimado no novo 

endereço fornecido às fls. 446/447. Intimem-se as partes para 

comparecerem ao ato. Às providências."

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004232-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROCAMPO INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do processo: Processo: 

1004232-56.2017.8.11.0003; Valor causa: $6,046.26; Tipo: Cível; Espécie: 

EXECUÇÃO FISCAL (1116)/[ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: MICROCAMPO 

INFORMATICA LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) citada(s) EXECUTADO: 

MICROCAMPO INFORMATICA LTDA - ME Data de Distribuição da Ação: 

05/07/2017 07:55:14. 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. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VALOR TOTAL DO DÉBITO, 

INCLUINDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Débito Atualizado: R$ 6.046,26 

Despacho/Decisão: "PROCESSO Nº 1004232-56.2017.811.0003 VISTO. I. 

Cite-se a parte executada, expedindo-se carta de citação, no endereço 

indicado no feito, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão da Dívida 

Ativa, ou garantir a execução. II. Nos termos do artigo 827 do Código de 

Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito. III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a 

garantia da execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de 

tantos quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, 

depositando-os na forma da Lei. IV. Intime-se a parte devedora para 

oferecer embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de 

que não sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos articulados pelo Exeqüente. V. Por medida de celeridade e economia 

processual, a cópia da presente decisão e/ou despacho servirá como 

Carta de Citação. VI. Cumpra-se. Rondonópolis, sexta-feira, 07 de julho de 

2017. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito." Assinado 

digitalmente EDSON DIAS REIS Juiz de Direito 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, LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA, digitei. RONDONÓPOLIS, 14 de setembro 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1005537-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR

 

Considerando que nesta data recebi os embargos do devedor, em seu 

efeito suspensivo, decido: I – Suspenda-se a execução, conforme 

ordenado nos embargos. II – Vincule-se a presente execução fiscal aos 

embargos do devedor 1003343-05.2017.8.11.0003. Rondonópolis, 13 de 

setembro de 2017. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623507 Nr: 6344-31.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAN SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Intimação do advogado de defesa para se manifestar na fase do art. 422 

do CPP no prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307189 Nr: 3833-41.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VICENTE GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE VICENTE GARCIA, Rg: 1992623-5, 

Filiação: Orozimbo Vicente Garcia e Maria do Carmo de Souza, data de 

nascimento: 21/03/1962, brasileiro(a), natural de Jampruca-MG, solteiro(a), 

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. .

Sentença: Código: 307189 Autor: Ministério Público do Estado de Mato 

GrossoAcusado: José Vicente Garcia S E N T E N Ç A1. Relatório. O 

Ministério Público ofereceu denúncia, fls. 10/12, contra José Vicente 

Garcia, enquadrando-o nas sanções do artigo 121, caput, do Código 

Penal. Consta nos autos que, em dia não sabido, entre o final do mês de 

julho e início do mês de agosto do ano de 2006, na residência localizada 

na quadra 06, lote 15, do Residencial Dinalva Muniz, nesta cidade, o 

denunciado José Vicente Garcia, ceifou a vida de João Almeida Lima Filho. 

Narra a denúncia que o denunciado residia juntamente com a vítima, na 

casa de propriedade desta, sendo entre os meses de julho e agosto de 

2006, após uma discussão entre eles, a vítima sumiu, deixando os 

vizinhos em alerta, pois o ofendido era pessoa com idade avançada, que 

não possuía condições de viajar sozinho, tampouco estava fisicamente 

apto ao trabalho. Todavia, dias depois do sumiço do ofendido, foi 

encontrado um corpo desfalecido, que foi, posteriormente reconhecido, 

como sendo a pessoa ora vitimada. Diante de tais fatos começaram a 

desconfiar do denunciado, principalmente depois deste falar que havia 

ganhado uma casa de um “velho” que havia morrido.Consta ainda que 

avisaram-no queimando o travesseiro utilizado pelo ofendido, o qual 

estava totalmente ensanguentado, além de, ser perguntado sobre o 

paradeiro da vítima, dar informações desencontradas, demonstrando de 

forma inconteste ter sido autor. A denúncia foi recebida, fl. 110. O réu 

citado em cartório, fl. 114, apresentando defesa preliminar, fls. 115/116, 

sendo designada audiência de instrução e julgamento, fl. 118. Fora ouvida 

uma única testemunhas, fls. 139/141, havendo desistência das demais, fl. 

182. O réu não foi ouvido me juízo, porquanto lhe foi decretada a revelia.O 

representante ministerial manifestou-se as fls. 195/198, opinando pela 

pronúncia do acusado, nos termos descritos na exordial. A defesa, por 

sua vez, as fls. 199/202, postulou pela absolvição do acusado, 

sustentando que não há indícios suficientes de autoria. Eis o que é digno 

de nota.2. Fundamentação.Sem preliminares arguidas ou vícios 

procedimentais a serem saneados, passo ao mérito. 2.1 

Mérito.Primeiramente necessário se consignar que nesta fase ao juiz 

singular cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os 

indícios da autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria 

sobre o crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal.2.1.1. 

Materialidade do delito de homicídio. A prova da materialidade, conforme 

pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da 

existência do crime contra a vida imputado ao réu na denúncia.Nesse 

diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio 

consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na 

tentativa incruenta. Considerando que em se tratando de homicídio a prova 

de materialidade se faz através boletim de ocorrência, fls. 15/18, auto de 

reconhecimento de cadáver, fls. 34, laudo pericial criminal de fls. 49/51 e 

termo de reconhecimento de pessoa, fls. 93/99.2.1.2. Dos indícios de 

autoria.Para a pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência 

do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Júlio Fabbrini 

Mirabete leciona:“É necessário, também, que existam indícios suficiente de 

autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter 

o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do 

acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de 

admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a 

autoria que se exige para a condenação.”Vê-se que não há necessidade 

de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia 

arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova 

verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem 

acolhimento para pronúncia.Neste sentir se posicionam os Tribunais 

pátrios:Existência legal que os indícios sejam suficientes, sérios, para que 

se possa pronunciar um acusado de crime doloso contra a vida. STJ – 

RSTJ 81/344. Sendo vagos e frágeis os indícios da participação do 

co-autor, não pode ser mantida a pronúncia, conforme ensinamento da 

doutrina. Precedentes jurisdicionais. Inteligência do art. 409 do CPP. 

Recurso em sentido estrito provido para impronunciar o agente. TJRS – 

RJTJERGS 175/88. Para pronúncia não são suficientes indícios 

extremamente frágeis, vagos, imprecisos. TJSP – RT 686/327.Passo tais 

considerações passo a análise da autoria do réu.Pois bem, durante as 

investigações policiais apurou que a vítima teria dado abrigo ao réu, 

passando a residirem juntos, após isso o ofendido estranhamente 

desapareceu da localidade, chamando a atenção de vizinhos, 

especialmente daqueles com quem mantinha relação de amizade. Por outro 

lado, o réu que era seu abrigado, não estranhou o sumiço da vítima.Assim, 

enquanto vizinhos estranhavam a ausência da vítima, o denunciado, por 

sua vez, agia sem espanto ou preocupação, prestando aos vizinhos, 

inclusive informações de que a vítima teria viajado a trabalho, deixando 

para trás todos os seus pertences. Não bastasse tal situação, quando 

ouvido na DEPOL o réu declarou ter sofrido arranhões no braço 

provocado pela vítima. Disse, inclusive ter colocado fogo num pedaço de 

espuma que o ofendido utilizava como travesseiro, sob o argumento de 

mau odor. Além disso, narrou ter vendido uma caixa d’água pertencente à 

vítima, porque estava precisando de dinheiro.Todavia, os vizinhos 

afirmaram que o acusado e o ofendido mantinham discussões frequentes, 

atribuindo ao réu comportamento estranho e anormal, sobretudo diante do 

desaparecimento repentino da vítima, eis que aquele passou até mesmo a 

se desfazer de bens da vítima sob o argumento de que precisava de 

dinheiro. Narraram, ainda os vizinhos, que o réu passou a se intitular a 

terceiros como o novo proprietário do imóvel deixado pelo ofendido, 

chegando a se referir a ele como “o velho que teria matado”.Ademais, no 

que diz respeito ao pedaço de espuma que a vítima utilizava como 

travesseiro, testemunhas que presenciaram o réu colocando fogo no 

objeto afirmaram que o mesmo estava com manchas de sangue.Como se 

não bastasse, enquanto todos estranhavam a ausência da vítima, o 

acusado, simplesmente afirmava que ela teria viajado, porém aquele foi 

encontrado morto, ou seja, o ofendido não havia viajado, mas havia sido 
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assassinado, tendo, então, o réu mentido aos vizinhos sobre o paradeiro 

da vítima. Por fim, anoto que as informações acima narradas foram 

colhidas em sede inquisitiva e confirmadas em juízo pela testemunha 

André Bressan Vieira. Desta feita, torna-se inquestionável a materialidade 

do delito e estando presentes os indícios de autoria no que diz respeito ao 

crime de homicídio tentado, necessário assegurar a competência 

constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, 

devendo eventuais teses da defesa, serem objeto de estudo do Conselho 

de Sentença. 3. Dispositivo. PRONUNCIO JOSE VICENTE GARCIA para que 

seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática 

do delito do art. 121, caput, do CP, vez que há prova da materialidade e 

indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo 

Penal.Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para, em 

05 dias, informarem as testemunhas que pretendem oitivar em Plenário, 

nos termos do art. 422 do CPP.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Di Paula Pistori, 

digitei.

Rondonópolis, 13 de setembro de 2018

Karoline di Paula Pistori Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 330050 Nr: 860-74.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRÃO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 1. Relatório. (...) 2. Fundamentação. 2.1. Da preliminar de nulidade da 

revelia do réu John Lennon de Souza Cunha. (...) 2.2 Mérito. (...) 2.2.1 

Materialidade do delito de tentativa de homicídio. (...) 2.2.2. Dos indícios de 

autoria. (...) 2.3 Da qualificadora. (...) 2.3.1 Da qualificadora do meio que 

dificultou a defesa da vítima. (...) 2.4. Dos crimes conexos. (...) 2.4.1. Da 

materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo. (...) 3. 

Dispositivo. PRONUNCIO John Lennon de Souza Cunha para que seja 

julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática dos 

delitos Do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II do CP e art. 14 da Lei 

10.826/2003, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos 

termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Após a coisa julgada 

desta decisão, intimem-se as partes para que informem as testemunhas 

que desejam oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP. 

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665656 Nr: 13917-18.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

às testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se a defesa para, no mesmo prazo, informar às 

testemunhas que deseja oitivar em plenário.

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675458 Nr: 7368-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLADS, MDSO, WDFS, JCGDL, LDSG, DGDCS, 

RADC, RRSM, CEL, AFDS, ICDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Certifico que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes 

autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida - Dr. Ary da Costa 

Campos - OAB/MT n. 16.944 - para apresentar Resposta à Acusação para 

o acusado ( Rayan Luandre Abreu da Silva)em face certidão de fl. 367.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 644286 Nr: 5380-67.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR DA SILVA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos etc.

 Diante da oitiva da testemunha e o interrogatório do acusado neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

em gabinete para prolação de sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 617803 Nr: 890-70.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CAROLINA DA SILVA PEREIRA, KATIUSY 

GOMES APOLINÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos etc.

 Diante da ausência justificado do policial militar Zenilton Ferreira Neves e 

da ausência de informação acerca da intimação da acusada Katiusy 

Gomes Apolinário para o presente ato (fl. 166), não me resta alternativa 

senão redesignar o presente ato para o dia 04 de fevereiro de 2019, às 

15h45min.

Verifico que a defesa da acusada Ana Carolina da Silva Pereira, declinou 

nos autos o atual endereço da testemunha Mariza Rogério dos Santos 

Folmer à fl. 165, motivo pelo qual determino seja expedido mandado de 

intimação no endereço informado.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Várzea Grande/MT, 

com a finalidade de intimar a acusada Katiusy Gomes Apolinário acerca da 

audiência designada.

Requisite-se o policial militar Zenilton Ferreira Neves.

Deixo de determinar a intimação da ré Ana Carolina da Silva Pereira, em 

razão da sua revelia decretada à fl. 118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 619638 Nr: 2735-40.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE MARTINS AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME BERBERT 

CRUVINEL - OAB:19.492 MT, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19490 MT

 Vistos etc.

 Em face da oitiva das testemunhas, e já tendo sido interrogado o 

acusado, vista às partes para alegações finais, no prazo de lei.

A seguir, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 339655 Nr: 3459-49.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSE RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO FERREIRA PAES - 

OAB:9298, FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - OAB:10085, 

WILSON LOPES - OAB:7.396-B

 Vistos etc.

 Diante da não intimação das testemunhas Carlos e Aurora (fl. 256) e da 

informação que a testemunha Waldemon estaria de atestado médico, não 

me resta alternativa senão redesignar o presente ato para o dia 04 de 

fevereiro de 2019, às 16h15min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, após, à defesa do acusado 

para os fins requeridos, pelo prazo de 10 (dez) dias para cada um.

Se declinados nos autos os atuais endereços das testemunhas Carlos 

Cezar Ritzel, Aurora de Araujo Andrade, Wesley Moreira da Silva, Carlos 

Alberto Freitas dos Santos e Poliana Pereira da Silva, autorizo desde já a 

expedição de mandados de intimação ou, se residirem em outras 

comarcas, de cartas precatórias com a finalidade de se proceder às suas 

inquirições.

Expeça-se carta precatória ao Juízo da Comarca de Nova Alvorada do 

Sul/MS, com a finalidade de inquirir a testemunha Maximiliano Brite de 

Souza Ribeiro.

Requisite-se o perito criminal Waldemon Tadeu Victor Coelho para a 

audiência ora agendada.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 214432 Nr: 353-07.1996.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALIA LIMA DA SILVA, EDSON CARDOSO 

DA SILVA, CESAR PEREIRA DA SILVA, RENATA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, EDUARDO SILVERIO - OAB:MT/ 3404 - A, PAULA LUANA 

SAGGIN FACIONI DE LIMA - OAB:21748/O

 .Desse modo, visando efetivar as disposições do r.acórdão de fls. 

502/516, DETERMINO, portanto, sejam expedidos os mandados de prisão 

em desfavor dos acusados EDSON CARDOSO DA SILVA, CESAR 

PEREIRA DA SILVA e RENATA OLIVEIRA.Oficie-se ao juízo da 4ª Vara 

Criminal desta comarca, solicitando que se proceda à baixa dos mandados 

de prisão expedidos em virtude das guias de fls. 526/528, a fim de evitar 

duplicidade de mandados com a mesma finalidade no banco de 

dados.Antes de se proceder ao arquivamento deste feito, em razão da 

precária qualificação do acusado EDSON CARDOSO DA SILVA, a fim de 

evitar novos equívocos no cumprimento do mandado de prisão, determino 

que seja anexado ao competente mandado cópia da fotografia que se 

encontra acostada às fls. 28 desta ação penal, sem prejuízo de posterior 

análise dos pedidos formulados no executivo de pena em apenso pelo 

juízo competente (código 608233).Tudo cumprido, arquive-se a presente 

ação penal, encaminhando-se o executivo de pena em apenso (608233) 

ao juízo da 4ª Vara Criminal desta comarca, haja vista terem sido sanadas, 

por este juízo, as irregularidades atinentes aos mandados de prisão dos 

acusados.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 679472 Nr: 11039-86.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ALMEIDA BILHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DE LIMA 

- OAB:24279/O

 DEFIRO o pedido formulado, inclusive em relação aos dados que já foram 

deletados, que possam ser recuperados, constantes na memória do 

referido aparelho.Assim, determino a expedição de ofício à autoridade 

policial, para que encaminhe referido aparelho telefônico à POLITEC para 

extração dos dados, com posterior envio do respectivo laudo a este 

juízo.Ciência ao Ministério Público.Intime-se, notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 333760 Nr: 4573-57.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT

 Vistos etc.

Diante das novas alegações formuladas pela defesa do acusado às fls. 

857/873, intime-se o Ministério Público para se manifestar especialmente 

sobre a alegação de erro material na sentença recorrida, bem como 

acerca do argumento de ocorrência de prescrição da pretensão punitiva 

pelo tempo transcorrido entre as datas dos fatos e o recebimento da 

denúncia, no prazo de 10 (dez) dias.

A seguir, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 659856 Nr: 8877-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17.445 MT

 (...) Volvendo os autos, verifico que o réu foi beneficiado com a 

suspensão condicional do processo. Todavia, durante a fiscalização 

acerca do cumprimento das condições impostas, constatou-se que o 

mesmo foi processado criminalmente por outro fato delituoso nos autos da 

ação penal/cód. 75737, em trâmite perante o Juízo da Segunda Vara 

Criminal de Poxoréo/MT. Aliás, consoante manifestação ministerial, na 

ocasião da audiência em que foi ofertado o referido benefício, o réu já não 

preenchia os requisitos subjetivos, vez que respondia tal ação penal. A 

Lei n. 9.099/95, em seu art. 89, § 4º, dispõe que a suspensão condicional 

do processo poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, 

no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra 

condição imposta. Desse modo, em atendimento ao disposto em lei e 

consonância com parecer ministerial, REVOGO o benefício da suspensão 

condicional do processo concedido ao réu e dou prosseguimento ao feito. 

Demais disso, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente o acusado. Assim, com 

fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de novembro de 2018, às 15h15min. Intime-se o 

acusado, o defensor, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) e assistente(s) para 

que compareçam à audiência. Se necessário, autorizo, desde já, a 

expedição de carta(s) precatória(s) com a finalidade do juízo deprecado 

interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) preso(s) em unidade(s) prisional(is) 

aqui não situada(s) e inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em 

outra(s) comarca(s), intimando-se a defesa da expedição da referida 

missiva em observância ao teor da Súmula 273 do STJ. Requisite-se, se 

houver necessidade. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 659856 Nr: 8877-55.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANGELA RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:17.445 MT
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 Vistos, etc.Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e 

materialidade da prática do delito, que estratificam a existência de justa 

causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir ou 

‘fumus commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e diante 

da tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.Expeça-se mandado de citação do acusado JOSÉ APARECIDO DA 

ROCHA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-la.Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no 

mandado de citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar o 

acusado se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve 

nomear-lhe um defensor público .Nessa perspectiva, não estando 

presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há 

que se conceder a Juízo (art. 319, IV, CPP); e4) Não frequentar(em) 

lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP). Na ocasião do 

cumprimento da ordem de soltura, o acusado deverá ser advertido pelo 

Oficial de Justiça, que a inobservância de quaisquer das medidas 

cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício com a 

consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte do 

CPP).Expeça-se alvará de soltura para o acusado, se por outro motivo não 

deva permanecer preso.Cumpra-se expedindo o necessário.POR FIM 

DEVERÁ O OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ACUSADO 

NA OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ DE SOLTURA, 

INFORMANDO AO MESMO QUE ELE DEVERÁ SE FAZER ACOMPANHADO 

DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA PARA O OFERECIMENTO DO SURSIS 

PROCESSUAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 636305 Nr: 7357-31.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:5773

 O cumprimento e fiscalização caberá ao juízo da execução penal, nos 

termos do artigo 66, inciso V, alínea “a” da Lei de Execução PenalTendo 

em vista que a acusada foi solta no presente processo, deixo de 

reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que sua aplicação não 

traria nenhum resultado prático na atual fase processual.Quanto ao dano 

material, tendo em vista que a motocicleta e aparelho telefônico foram 

restituídos à vítima, deixo de condená-lo ao pagamento de danos 

materiais.Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os itens 

7.16.1 e seguintes da CNGCGJ/MT.Deixo de condená-lo ao pagamento de 

custas e despesas processuais por não haver nos autos nenhum 

elemento que possa concluir pela sua capacidade econômica 

favorável.Transitada em julgado esta sentença condenatória, 

determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagada a 

condenada se ela deseja recorrer, o que será feito mediante termo, 

conforme determina o artigo 1.692, § 2º da CNGCGJ/MT.Publique-se, 

registre-se e intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 611592 Nr: 1970-06.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM BRÍCIDO DE ARRUDA JUNIOR, 

ROGERIO DOS SANTOS BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOAQUIM BRÍCIDO DE ARRUDA JUNIOR, 

Filiação: Ana Maria de Arruda e Joaquim Brígido de Arruda, data de 

nascimento: 29/05/1978, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), 

comerciante, Telefone (65)9941-0455. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: Proceder a intimação do acusado JOAQUIM BRÍCIDIO DE 

ARRUDA JÚNIOR, filho de Brigito de Arruda e Ana Maria de Arruda, 

naturald e Jaciara-MT, para que no prazo de 15 dias, forneça os dados 

bancários necesários para restituição do valor pago.

Despacho/Decisão: "...com relação à fiança recolhida às fls. 46 e 

depositada às fls. 71, determino a sua restituição ao acusado Joaquim, 

devendo ele ser intimado, inclusive por edital, para no prazo de 15 

(quinze) dias, fornecer os dados necessários...

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, SALETE CLARICE 

TOLAZZI, digitei.

Rondonópolis, 23 de agosto de 2018

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 604846 Nr: 2624-27.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CASTILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos.

Antes de analisar os embargos de declaração com efeito infringente de 

fls. 332/335, intime-se o Sr. Oficial de Justiça que redigiu a certidão de fl. 

307, para que o mesmo complemente ou justifique a ausência de 

indagação ao réu acerca do seu desejo ou não de recorrer.

Caso o servidor não tenha realmente indagado o acusado conforme 

estabelece o art. 1.692, §2º da CNGC, determino que seja realizada nova 

intimação do réu VALDECI CASTILHO SOARES do inteiro teor da sentença 

proferida nos autos, ocasião em que o Sr. Oficial de Justiça deve 

expressamente indagar ao réu se este deseja ou não recorrer da 

sentença, reduzindo a termo sua vontade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677079 Nr: 8832-17.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE CAMPOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 8832-17.2018.811.0064 – Cód. 677079

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando a acusada 

CRISTIANE CAMPOS PEREIRA como incursa 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 da acusada 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ela 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), 
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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.

Rondonópolis - MT, 27 julho de 2.018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679703 Nr: 11271-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CESAR DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante teor de oficio de fl.25, o qual informa que o réu Pedro Cesar de 

Jesus empreendeu fuga em 10/11/2017 da unidade prisional desta 

Comarca, determino a devolução desta carta precatória sem o devido 

cumprimento e com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 679557 Nr: 11122-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Diante do cumprimento do ato deprecado, devolva-se a presente carta 

precatória com as homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 668367 Nr: 1181-31.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE FERREIRA DO PRADO, PAULO 

HENRIQUE GOMES DE SOUZA, MAYCON FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, FLAVIA ALMIRÃO DOS SANTOS 

ESPANGA - OAB:OAB/MT 10.085

 Diante inquirição das testemunhas, e vítimas, bem como do interrogatório 

do réu Felipe Ferreira do Prado, com o retorno da carta precatória enviada 

para a Comarca de Cuiabá-MT a fim de interrogatório dos réus Paulo 

Henrique Gomes de Souza e Maycon Fernando da Silva, declaro 

encerrada a instrução processual e determino vista dos autos as partes 

pelo prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus 

memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674788 Nr: 6724-15.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RAPHAEL CAETANO ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Shesman 

Brigngman dos Santos, Flávio Gonçalves da Silva, Neri Campagnin, e 

Reinaldo Pereira de Jesus Júnior, para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos.

Diante inquirição das testemunhas, e vítima, bem como como do 

interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução processual, e 

determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666432 Nr: 14549-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL MORAES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo vista dos autos pelo prazo 

de 02 (dois) dia para que se manifeste a respeito das testemunhas Luís 

Henrique e Solange Matias.

Diante da não intimação das testemunhas, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 24 

de setembro de 2018, ás 16h45min.

Requisite-se o réu novamente.

Intime-se a testemunha Ronaldo Miguel no endereço constante nos autos, 

e caso o oficial de justiça responsável pela diligência não localize o 

endereço, entre em com o oficial de justiça Nelson N. Rodrigues, o qual 

intimou recentemente a testemunha no endereço indicado.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665153 Nr: 13470-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FERREIRA DA SILVA, CARLOS 

EDUARDO DA SILVA, RICARDO MALDONADE LEITE, DANIEL JUNIOR 

FERREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402/B MT

 Intimação aos Advogados ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - 

OAB:15.694 MT e THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:3.402/B MT, para apresentação de razões recursais do acusado 

RICARDO MALDONADE LEITE, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 673462 Nr: 5575-81.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA, ADAM 

CHRISTYAN GUIMARÃES LEONEL, JADSON RIBEIRO PAULINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O-MT, HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - 

OAB:14.525-MT, JOAO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, 

PAULO CESAR DE OLIVEIRA - OAB:16686/O, RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22.053-MT

 Defiro o requerimento ministerial, determinando a expedição de carta 

precatória para a Comarca de Porto Velho-Ro, com prazo de cumprimento 

de 15 (quinze) dias, a fim de inquirir as testemunhas Orleakson Sousa 

Oliveira, e Ricardo Augusto Xavier Termes, no endereço indicado em 

audiência.

Expeça-se oficio para autoridade policial solicitando envio do aparelho 

celular para este juízo analisar seu conteúdo.

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Deyvid Barros 

Dias, Tereza Parreira de Barros, Desdety Ferreira Dias Júnior, e Renata 

Soraia Santos Ribeiro, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Neste ato o réu Adam Christyan Guimarães Leonel passou a ser 

representado pela defensoria pública.

Diante inquirição das testemunhas, e vítimas, bem como do interrogatório 

dos réus Daison Nonato e Jadson Ribeiro, e revelia do réu Adam Christian 

Guimarães Leonel, com o retorno da carta precatória enviada para a 

Comarca de Porto Velho-Ro, a fim de inquirir as testemunhas Olerkson 

Sousa Oliveira e Ricardo Xavier Ternes, declaro encerrada a instrução 

processual e determino vista dos autos as partes pelo prazo igual e 

sucessivo de 05 (cinco) dias para que apresentem seus memoriais finais.

Saem os presentes intimados.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 604846 Nr: 2624-27.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

FÁTIMA DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CASTILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos.

Antes de analisar os embargos de declaração com efeito infringente de 

fls. 332/335, intime-se o Sr. Oficial de Justiça que redigiu a certidão de fl. 

307, para que o mesmo complemente ou justifique a ausência de 

indagação ao réu acerca do seu desejo ou não de recorrer.

Caso o servidor não tenha realmente indagado o acusado conforme 

estabelece o art. 1.692, §2º da CNGC, determino que seja realizada nova 

intimação do réu VALDECI CASTILHO SOARES do inteiro teor da sentença 

proferida nos autos, ocasião em que o Sr. Oficial de Justiça deve 

expressamente indagar ao réu se este deseja ou não recorrer da 

sentença, reduzindo a termo sua vontade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669993 Nr: 2486-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FRANCISCO DE MORAES MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14.033/MT

 Intimação do advogado Dr. Welson Gaiva Marino OAB/MT 14.033, para 

apresentação de resposta a acusação, dentro do prazo legal, uma vez 

que o acusado Arlindo Francisoco de Moraes Meneses informou o patrono 

como seu advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659053 Nr: 8096-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750/0-MT

 Intimação do advogado Dr. Diego Carvalho Alves OAB/MT 19.750/0, para 

apresentação de resposta a acusação, dentro do prazo legal, uma vez 

que o acusado Diego Ferreira e Silva informou o patrono como seu 

advogado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 671915 Nr: 4235-05.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:OAB/MT 20982, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, VICTOR 

GUILHERME MOYA - OAB:20.235 MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 04/06, para CONDENAR o réu 

Danilo Rodrigues de Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido em 10/01/1987, 

natural de Iporá/GO, portador do RG 2984569-6 SSP/MT e CPF 

015.490.621-23, filho de Cantimira Rodrigues das Dores, residente na Rua 

General de Marcos, nº 91, Bairro Olga Maria, nesta cidade e Comarca de 

Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito no art. 155, § 

4º, I, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674549 Nr: 6548-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON PEREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 6548-36.2018.811.0064 – Cód. 674549

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

WEMERSON PEREIRA DE FRANA como incurso no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 669993 Nr: 2486-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO FRANCISCO DE MORAES MENESES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELSON GAIVA MARINO - 

OAB:14.033/MT

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando as acusadas Arlindo 

Francisco de Moraes Menezes como incursos no artigo nela mencionado, 

vez que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se 

enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, DEFIRO o requerimento ministerial contido na cota retro, assim, 

oficie-se à Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – POLITEC, 

requisitando-se o exame pericial complementar da vítima Edna Freire dos 

Santos contido em fl. 68, uma vez que referido documento ainda não foi 

elaborado.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 659399 Nr: 8444-51.2017.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DE BARROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVAL VITO - OAB:19830/O

 Autos nº 8444-51.2017.811.0064 – Cód. 659399

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o (a) acusado (a) 

Gilberto de Barros Silva como incurso (a) no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do (a) 

acusado (a) para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, constando que ele (a) poderá arguir preliminares e alegar tudo 

que interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 659053 Nr: 8096-33.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO FERREIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750/0-MT

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado DIEGO FERREIRA E SILVA 

para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) 

dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, 

ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Outrossim, verifico que o acusado não faz preenche os requisitos 

exigidos para concessão do benefícido da suspensão condicional do 

processo, tendo em vista que responde outra ação penal perante este 

juízo (autos/cód. 652188).

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 640903 Nr: 2394-43.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT

 Autos nº 2394-43.2016.811.0064 – Cód. 640903

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do acusado 

RODRIGO DA SILVA CARVALHO às fls. 288/290, ante a certificação de 

sua tempestividade (fl. 297), 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.: 674549 Nr: 6548-36.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEMERSON PEREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Autos nº 6548-36.2018.811.0064 – Cód. 674549

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu WEMERSON 

PEREIRA DE FRANÇA 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 24.10.2018, às 16h10min. 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.: 675120 Nr: 7056-79.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON HENRIQUE RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição das testemunhas Rozivaldo Martins 

dos Santos e Júlio Cesar Gonçalves Borges, para que surtam seus efeitos 

legais e jurídicos.

 Diante da inquirição da testemunha, e vítima, bem como do interrogatório 

do réu, declaro encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641442 Nr: 2910-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE CORREIA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de processo de execução provisória de pena no regime 

SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão 

impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 
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grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de 

Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de 

liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial 

ou similar. Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca 

Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos 

penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados 

ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais 

adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 

12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções 

Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de 

vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o 

Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas 

destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em 

regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime 

semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento 

eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a 

garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade 

dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação 

da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na 

reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da 

segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das 

condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento 

eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos 

estabelecimentos prisionais.

Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento 

Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução 

Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas:

COMPARECER NO PRAZO DE TRÊS DIAS PERANTE A QUARTA VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAR NOS AUTOS 

DA EXECUÇÃO PENAL O SEU ENDEREÇO.

1. Comparecer mensalmente na Secretaria da 4ª Vara Criminal da Comarca 

de Rondonópolis/MT- Execução Penal, para assinar o termo de 

comparecimento e justificar o trabalho do mês, nos horários entre 12:00 e 

19:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do 

dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da 

audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação 

do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo de 30 dias, na Secretaria da 4ª 

Vara Criminal de Rondonópolis/MT, sendo que, em todos os casos, nele 

deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de 

entrada e saída do emprego;

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva 

ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta 

audiência admonitória;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que 

está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações 

devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, 

devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo 

permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no 

T E L E F O N E  6 6 . 9 9 9 1 1 - 3 0 4 7  ( w h a t s a p p )  e  e - m a i l 

monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no 

equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, 

todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais 

similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

I - Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, DEVERÁ SER COMUNICADO 

IMEDIATAMENTE O JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL PARA QUE SEJA 

TOMADA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, podendo acarretar REVOGAÇÃO 

DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

conforme dispõem o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação 

dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o 

seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do monitorado.

II - Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

III - Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu 

pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

IV - Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá 

apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o 

respectivo horário do culto.

V - Do Funcionamento das Tornozeleiras

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio do telefone – 66.99911-3047.

VI – Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, deverá 

o recuperando entrar em contato com a central de monitoração eletrônica 

no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá ainda 

comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal procedimento 

o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor Judicial.

O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um cálculo de 

pena, intimando as partes para manifestação acerca do referido cálculo. 

Após voltem os autos conclusos para homologação.

Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como documento 

de identidade para apresentar quando solicitado.

Encaminhe-se uma cópia do presente termo ao recuperando.

Fica o condenado obrigado a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas 

para apresentar comprovante de endereço atualizado.

Oficie-se à unidade gestora da monitoração das tornozeleiras eletrônicas, 

comunicando acera desta decisão.

Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos autos.

Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para cumprimento da 

pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não estiver preso. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
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Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674717 Nr: 6661-87.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON SOUZA ARISTEU, WELLINGTON 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de processo de execução provisória de pena no regime 

SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão 

impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a 

prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta 

grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.

Desta forma, é sabido que o artigo 91 da Lei nº 7.210/84 – Lei de 

Execuções Penais prevê que o cumprimento das penas privativas de 

liberdade em regime semiaberto será feito em Colônia Agrícola, Industrial 

ou similar. Acontece que, como é de notório conhecimento, a Comarca 

Rondonópolis não possui tais estabelecimentos, de modo que, aos 

penitentes que progrediram do regime fechado ou que foram condenados 

ao regime semiaberto são beneficiados com a prisão domiciliar.

Ante a realidade exposta, com o fito de adotar a política criminal mais 

adequada à sociedade e ao recuperando, em consonância com a Lei nº 

12.258/2010, que trouxe substanciais alterações na Lei de Execuções 

Penais, prevendo a possibilidade de utilização de equipamento de 

vigilância indireta ao condenado, mediante monitoração eletrônica, o 

Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos, adquiriu 5.300 (cinco mil e trezentas) tornozeleiras eletrônicas 

destinadas a presos provisórios, recuperandos que cumprem pena em 

regime fechado em trabalho extramuros e penitentes em regime 

semiaberto.

Não pode passar sem registro que, os programas de monitoramento 

eletrônico têm o grande objetivo de fazer cumprir a reprimenda, com a 

garantia da humanização da execução da pena, ao assegurar a dignidade 

dos monitorados, pois serve como instrumento de uma real recuperação 

da pessoa, auxiliando-a na integração ao mercado de trabalho e na 

reestruturação dos vínculos familiares e religiosos, sem descurar da 

segurança da sociedade, ao combater, diretamente, a reiteração das 

condutas criminosas, ao utilizar a tornozeleira eletrônica como instrumento 

eficaz para a fiscalização do cumprimento da pena fora dos 

estabelecimentos prisionais.

Com essas considerações, incluo-o no Programa de Monitoramento 

Eletrônico, em situação de prisão domiciliar, CONDICIONADO AO USO DE 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de Execução 

Penal), devendo se submeter às obrigações abaixo expostas:

COMPARECER NO PRAZO DE TRÊS DIAS PERANTE A QUARTA VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAR NOS AUTOS 

DA EXECUÇÃO PENAL O SEU ENDEREÇO.

1. Comparecer mensalmente na Secretaria da 4ª Vara Criminal da Comarca 

de Rondonópolis/MT- Execução Penal, para assinar o termo de 

comparecimento e justificar o trabalho do mês, nos horários entre 12:00 e 

19:00 horas, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço 

indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do 

dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da 

audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação 

do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O 

documento deverá ser entregue, no prazo de 30 dias, na Secretaria da 4ª 

Vara Criminal de Rondonópolis/MT, sendo que, em todos os casos, nele 

deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de 

entrada e saída do emprego;

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva 

ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados desta 

audiência admonitória;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que 

está sendo monitorado – em residência ou trabalho – exceto em situações 

devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, 

devendo comunicar o fato, imediatamente, à Unidade Gestora de 

Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem 

como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo 

permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, 

sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal 

funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a 

desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade 

Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e 

em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no 

T E L E F O N E  6 6 . 9 9 9 1 1 - 3 0 4 7  ( w h a t s a p p )  e  e - m a i l 

monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no 

equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, 

todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades 

judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as 

informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, 

além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão 

para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa 

de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais 

similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de 

fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de 

substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou 

contravenção);

I - Fica ciente o sentenciado, que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE 

QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, DEVERÁ SER COMUNICADO 

IMEDIATAMENTE O JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL PARA QUE SEJA 

TOMADA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, podendo acarretar REVOGAÇÃO 

DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO, 

conforme dispõem o artigo 50, e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação 

dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o 

seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais 

obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e 

comprometimento do monitorado.

II - Advirto, o recuperando, que, em caso de dano, perda, violação e/ou 

inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará 

OBRIGADO À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, ainda, RESPONDERÁ 

CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

III - Caso queira ESTUDAR ou realizar CURSOS, deverá instruir o seu 

pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do 

estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado a 

frequentá-las em horário especial, após as 20 horas, podendo ser 

beneficiado com a remição da pena.

IV - Na hipótese de participação em CULTOS RELIGIOSOS, deverá 

apresentar carta da liderança religiosa, o endereço da igreja e o 

respectivo horário do culto.

V - Do Funcionamento das Tornozeleiras

- Sinal verde: tornozeleiras funcionando de forma adequada;

- Sinal vermelho: indica a necessidade de carregar as tornozeleiras;

- Sinal azul: indica a necessidade de procurar local aberto, ou perto de 

janela até que a luz se apague;

- Sinal roxo: indica rompimento das tornozeleiras, portanto, o recuperando 

deverá imediatamente entrar em contato com a Unidade de Monitoramento 

por meio do telefone – 66.99911-3047.

VI – Na hipótese do recuperando romper a tornozeleira eletrônica será 

considerado como fuga ao regime semiaberto, tendo em vista que o 

equipamento eletrônico é utilizado para fiscalização do cumprimento de 

pena. Desta forma, ocorrendo o rompimento será DECRETADA A 

REGRESSÃO cautelar do regime para cumprimento da pena e expedido o 

mandado de prisão, com inclusão nos bancos nacionais de mandados de 

prisões.

Tendo em vista a falta de tornozeleiras eletrônicas nesta Comarca, deverá 

o recuperando entrar em contato com a central de monitoração eletrônica 

no prazo de até 30 dias para proceder à instalação, deverá ainda 
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comparecer em Juízo para que seja certificado nos autos tal procedimento 

o que deverá ser CERTIFICADO nos autos pelo Gestor Judicial.

O recuperando ficou ciente das condições que deverá cumprir e declarou 

que se compromete em fazê-las rigorosamente. Elabore-se um cálculo de 

pena, intimando as partes para manifestação acerca do referido cálculo. 

Após voltem os autos conclusos para homologação.

Deverá o recuperando portar cópia desta decisão bem como documento 

de identidade para apresentar quando solicitado.

Encaminhe-se uma cópia do presente termo ao recuperando.

Fica o condenado obrigado a comparecer em Juízo no prazo de 48 horas 

para apresentar comprovante de endereço atualizado.

Oficie-se à unidade gestora da monitoração das tornozeleiras eletrônicas, 

comunicando acera desta decisão.

Recolham-se os eventuais mandados de prisão expedidos nos autos.

Expeça-se o ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO de saída para cumprimento da 

pena em regime SEMIABERTO, se por outro motivo não estiver preso. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 640593 Nr: 2081-82.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FÉLIX HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO PONTES - 

OAB:OAB/MT 16.316

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a pena restritiva de direito constante na 

guia de fl. 05, aplicada ao recuperando RUBENS FELIX HONORIO, 

qualificado nos autos.Intime-se o recuperando a efetuar o pagamento da 

pena multa constante na guia de fl. 05, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

então, requerer o seu parcelamento, tudo a teor do que vem dispondo nos 

arts. 50, “caput”, do CP e 169 da LEP.Proceda-se com as baixas e 

necessárias anotações, conforme determina o art. 1.697, parágrafo único 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria (CNGC). Decorrido o 

prazo recursal e procedido com as comunicações de estilo, havendo 

custas, taxas e multas encaminhe o presente feito à Central de 

Arrecadação e Arquivamento para cumprimento do artigo 4º do 

Provimento nº 15/2017-CM e art. 3º do Provimento nº12/2017 da CGJ, 

caso negativo DESENTRANHE-SE a guia de fl. 05 e as peças que a 

acompanham dos autos, mediante as formalidades legais.Quanto a pena 

descrita na guia de fl. 55, verifica-se que foi elaborado cálculo de pena 

estando encartado às fl. 102, desse modo, considerando que a defesa foi 

intimada e o Ministério Público em nada impugnou o referido cálculo de 

pena, HOMOLOGO o cálculo de pena de fl. 102, para que surtam seus 

efeitos legais.Ademais, considerando que foi concedida prisão domiciliar 

ao sentenciado, intime-se o apenado a cumprir as condições abaixo(...).O 

recuperando deverá ser cientificado de cada uma das condições acima, 

devendo ser advertido de que o descumprimento destas condições 

poderá ensejar em cometimento de falta grave.O recuperando deverá 

transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para 

exibi-los quando solicitado.Encaminhe-se uma cópia desta decisão e do 

cálculo de pena de fl. 102 ao recuperando.No mais, aguarde-se em 

cartório o cumprimento da pena ou eventual requerimento que justifique 

nova conclusão.Ciência ao Ministério Público.Expeça-se o necessário.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 604940 Nr: 2722-12.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Carlos Toledo - 

OAB:13217/MT

 Vistos em correição.

Trata-se do executivo de pena do recuperando MARCELO LUNA, 

condenado a cumprir a pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 07 

(sete) dias de reclusão e 910 (novecentos e dez) dias multas.

Às fls. 146 encontra-se encartado a sentença de extinção da pena 

privativa de liberdade. O cálculo da pena multa às fl. 147.

DECIDO.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença condenatória transitou 

em julgado, para o Ministério Público, em 23 de fevereiro de 2010 (fl. 09). 

Portanto, as prescrições já ocorreram, porque não se aplica as normas do 

Código Penal para a pena de multa, após o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.

A prescrição, após o transito em julgado da sentença, é regulamentada 

pelo art. 174, do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo 

prescritivo de 05 anos para a sua cobrança, por se tratar de dívida ativa 

da Fazenda Pública.

Nesse mesmo sentido o art. 51, do Código Penal, reza:

 "Art. 51 - transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será 

considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação 

relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às 

causas interruptivas e suspensivas da prescrição".

Conclui-se, pela redação do art. 51 do Código Penal, que somente após o 

trânsito em julgado da sentença condenatória é que a multa será 

concebida como dívida de valor, com aplicação da legislação relativa à 

dívida ativa da Fazenda Pública. Antes do trânsito em julgado, não se 

podendo falar em dívida de valor, não se sujeitará à legislação referente à 

execução da dívida ativa. Assim, a prescrição antes do trânsito em julgado 

da sentença será regida pelo Código Penal, em conformidade com o artigo 

114, incisos I e II, inclusive, no tocante às causas suspensivas e 

interruptivas previstas nos artigos 116 e 117, do Código Penal.

Vejamos o disposto pelo o art. 114 do Código Penal:

"Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:

I - em dois anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de 

liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou 

cumulativamente aplicada."

Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença que impôs a multa, como ela 

é considerada dívida de valor, não mais será administrada pelo Código 

Penal, aplicando-se o lapso temporal de 05 anos, com a sujeição das 

causas suspensivas e interruptivas da prescrição previstas na Lei 

6.830/80 (§ 3º do art. 2º, § 2º do art. 8º e caput do art. 40) e parágrafo 

único do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Este também é o entendimento de DAMÁSIO E. DE JESUS:

"5ª - As causas suspensivas e interruptivas da prescrição referida na 

disposição não são as do Código Penal (arts. 116, parágrafo único, e 117, 

V e VI), mas as da legislação tributária.

6ª - Legislação Tributária, referida na disposição: Lei nº 6.830/1980 e CTN. 

Prazo prescricional 05 anos (art. 174, caput, do CTN). Causas 

suspensivas: arts. 151 do CTN e 2º, § 3º e 40 da Lei 6.830/80." (DAMÁSIO 

E. DE JESUS, Alterações do Código Penal - Lei nº 9.268, de 1º de abril de 

1996 - Boletim IBCcrim nº 41, p. 06.3).

Portanto, o lapso prescricional da pena de multa será regulado pelo Código 

Penal apenas quando se tratar de prescrição da pretensão punitiva, ou 

seja, antes do transito em julgado da sentença condenatória. Tornando 

definitiva a sentença, aplicar-se-á o prazo de 05 anos, que é o que dispõe 

a Fazenda Pública para a cobrança da dívida ativa.

O extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, apreciando a matéria, 

reconheceu:

"Imposição com base no art. 51 do CP, com a nova redação dada pela Lei 

nº 9.268/96 - Aplicação das causas interruptivas da prescrição previstas 

no Código Penal - Impossibilidade:

Ementa oficial: Multa. Prescrição. Pretensão ministerial de que incidam as 

normas do Código Penal relativas à interrupção do prazo prescricional da 

pena pecuniária.

- Multa. Prescrição. O art. 51, CP, com a redação que lhe deu a Lei nº 

9.268, de 1996, prescreve que se aplicarão à pena de multa "as normas 

da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que 

concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição". De 

conseguinte, não cabe já cogitar de que, quanto à pena de multa, seja o 

curso da prescrição da pretensão executória suspenso ou interrompido 

por causas previstas no Código Penal. Devem aplicar-se as regras 

legislativas da dívida ativa fazendária (Agr Exec. nº 1.145.551/2 - 

Execução nº 401.125 - São Paulo - RJTACrim v. 44/36).

Por tais considerações, com fulcro no art. 51, do Código Penal c/c com art. 
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174, do Código Tributário Nacional, JULGO EXTINTA a pena de multa 

aplicada ao recuperando MARCELO LUNA, qualificado nos autos.

Ademais, cumpra-se a parte final da sentença de fls. 146/146-verso.

P. I. Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664777 Nr: 13139-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFDF, EDST, SDSC, JVDJ, EVDPV, MJRS, RAR, 

VLPR, SFDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA - OAB:18974-O/MT, 

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - OAB:21536/O-MT, Armando 

Nunes Matos Júnior - OAB:205898/O, ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:, DEJALMA 

FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT, EVERTON NEVES DOS 

SANTOS - OAB:MT-15.257, FERNANDO FERREIRA DE LIMA - 

OAB:24279/O, MURILO SAMORANO MEDINA - OAB:23.367/b, Paulo 

Cesar de Oliveira - OAB:16.686-0, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA 

- OAB:20267

 Homologo a desistência formulada pela defesa do réu Jhorny. 

Considerando que os três defensores constituídos pelo réu Emanuel 

Vinícius de Passos Vanini, apesar de devidamente intimados, certidão de 

fls. 473, bem como da ordem de missiva ao réu em especial, fls. 486, não 

compareceram ou  cons t i t u í ram ou t ro  caus íd i co  pa ra 

representa-los/substituí-los nesta audiência. Desta feita, por ato exclusivo 

da defesa não há como ser realizada presente audiência, vez que a 

presença do advogado constituído é essencial. Assim sendo, redesigno o 

ato para o dia 09 de outubro de 2018, às 14:15min. Considerando a desídia 

dos causídicos defensores do réu Emanuel, quais sejam: Railla Weise de 

Campos Silva e José Thadeu dos Santos Mesquita condeno-os ao 

pagamento de multa fixada em 03 (três) salários mínimos. Intimem-se os 

defensores do réu Emanuel quanto à nova data da audiência, bem como 

para o pagamento da multa fixada em 10 (dez) dias. Não havendo o 

recolhimento do valor da multa, promova-se a devida inscrição nos órgãos 

de proteção ao crédito. Expeça-se nova missiva para intimação do 

acusado Emanuel. Saem os presentes intimados. Requisitem-se as 

testemunhas de acusação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664132 Nr: 12570-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÉSSIKA SALGADO LINO, IZIDORIO 

RODRIGUES DA LUZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação do advogado de defesa de Izidoro Rodrigues da Luz Neto, Dr. 

Ary da Costa Campos para apresentação de defesa preliminar no prazo 

legal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 644976 Nr: 5930-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERSON BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): REFERSON BATISTA DA SILVA, Cpf: 

70667199136, Rg: 22438491, Filiação: Maria Luiza Mateus Batista e 

Valdemir Rodrigues da Silva, data de nascimento: 19/09/1993, 

brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), desempregado, 

Telefone (66) 99967-4368. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR 

o acusado REFERSON BATISTA DA SILVA, devidamente qualificada nos 

autos, pela prática da conduta criminosa descrita no Artigo 147 do Código 

Penal e ABSOLVÊ-LO quanto ao descrito no Artigo 15 da Lei nº 

10.826/2003, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.A seguir, passo à dosimetria da pena.Atento ao princípio e 

garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, 

XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do 

acusado. A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código 

Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.Em 

cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo 

a dosar a pena:I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi 

acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato 

cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que 

teve, sobretudo, pelo fato de que estava na presença de sua própria filha. 

II – No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta, ante o teor da 

Súmula 444 do STJ.III – Em relação à conduta social e personalidade do 

acusado não há dados para análise e laudo específico.IV – No que tange 

o motivo do crime este não lhe favorece, vez que ameaçou a vítima sem 

qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação;V - As 

circunstâncias são inerentes ao tipo penal.VI – As consequências são 

graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar a Boletim de Ocorrência, 

solicitar medidas protetivas, além de lhe causar transtornos e angústias de 

toda ordem.VII - Quando ao comportamento da vítima, em nada contribuiu 

para a consecução da conduta criminosa.Diante da análise das 

circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao 

agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 02 

(dois) meses de detenção.Passando à segunda fase da dosimetria da 

pena, reconheço agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, 

adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 

11.340/2006.Por tal razão, agravo em 01 (um) mês a pena do 

acusado.Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, não se verifica 

nenhuma circunstância atenuante para ser reconhecida. Assim, a pena 

intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) 

meses de detenção. Na terceira e última fase da fixação da pena, 

verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da 

pena.Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, 03 

(três) meses de detenção.ISTO POSTO, CONDENO o acusado REFERSON 

BATISTA DA SILVA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 03 (três) 

meses de detenção pelo crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 

33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada à regra do Artigo 387, § 

2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em 

momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.Cumpre 

salientar que torna-se impossível a aplicação da pena isolada de pena de 

multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a 

conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção 

pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.Não se 

aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas 

de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do 

mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é 

cometido mediante violência e grave ameaça.Verifica-se ainda, a 

impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 

do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a 

concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente 

analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do 

benefício.Deixo de fixar valor mínimo para reparação de eventual dano 

causado pela infração (Artigo 387, inciso IV, do Código de Processo 
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Penal), haja vista a ausência de produção de provas.Em observância ao 

parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise 

da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente 

ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema 

de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma 

vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime 

ABERTO e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, 

submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o 

previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina 

convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, 

proporcionalidade).Dessa forma, REVOGO as medidas cautelares fixadas 

às fls. 88/90, contudo, permanecem as medidas protetivas deferidas nos 

autos nº 5403-13.2016.811.0064 – Código 644328.Por fim, condeno o réu 

ao pagamento das custas, que devem ser calculadas pela Contadoria 

judicial.Intime-se a vítima do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal, o réu e sua 

Advogada, ocasião em que deverá ser indagado sobre o desejo de 

recorrer, na forma do item 7.14.2 da CNGC/MT, assim como o Ministério 

Público. Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório 

Distribuidor Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e 

Federal; 3) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral – TRE/MT; 4) 

Lance o nome do réu no Rol dos Culpados (Artigo 393, inciso II, do Código 

de Processo Penal); e 5)Expeça-se Guia de Execução Penal, a ser 

distribuída à Vara de Execuções Penais desta Comarca (4ª Vara Criminal), 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Após, arquivem-se 

e s t e s  a u t o s . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis, 10 de Janeiro de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza 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, Vanessa Ramalho 

Massola, digitei.

Rondonópolis, 31 de agosto de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 664689 Nr: 13066-76.2017.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORRAYNE FERREIRA ALVES, BRUNO RAPHAEL 

FERREIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MISAEL PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13066-76.2017.811.0064 (Código 664689)

Vistos etc.

Intime-se a requerente Lorrayne Ferreira Alves para assinar o termo de 

guarda definitiva do menor Bruno Raphaell Ferreira Costa, nos termos do 

Artigo 32 da Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No mais, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 62/63.

Após cumprimento da deliberação supra, arquivem-se estes autos, com 

as baixas necessárias.

Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 630297 Nr: 2519-45.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNON JOSE ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erika Luiza Gregório 

Azevedo - OAB:19.388-0, LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - 

OAB:23357-MT, WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS - OAB:15.518

 INTIMAÇÃO DA PARTE RE, PARA DAR CIENCIA ACERCA DA AUDIENCIA 

DE INSTRUÇÃO DESIGNADA NA VARA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA 

MULHER DA COMARCA DE VARZEA GRANDE-MT, NO DIA 26/09/2018 ÀS 

15H45MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 633207 Nr: 4848-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIMAR DAMAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5.257

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 648335 Nr: 8716-79.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO JERÔNIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS INFORME O ENDEREÇO ATUALIZADO NO RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 641384 Nr: 2858-67.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, JÂNIO VIEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcia Macêdo Galvão - 

OAB:15668

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 636786 Nr: 7738-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON DOUGLAS MIRANDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 Intimação do advogado do réu, para fornecer seu novo endereço, face a 

certidão de fls. 102, que segue transcrita, "Certifico que, em diligências no 

Gabinete da 1º Vara de Família e Sucessões, fui informado por servidores 

que o réu Maykon Douglas Miranda Campos não trabalha mais naquele 

juízo. Sendo assim, por algumas vezes tentei contato com Maykon por 

telefone, porém somente em 04/09/2018 obtive êxito em ser atendido. Na 

ocasião, fui informado pelo réu que não poderia atender a esse oficial, 

porém comunicou já estar ciente da audiência. Dado o prazo expirado para 

devolução, devolvo o mandado em cartório", no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616962 Nr: 7676-67.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELPIDIO CRISTALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472

 Intimação do advogado do réu, para fornecer seu novo endereço, face a 
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certidão de fls. 186.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 636790 Nr: 7742-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO LEGAL APRESENTE O 

RECURSO DE APELAÇÃO, ANTE O DESEJO DE RECORRER DO RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642135 Nr: 3567-05.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELGO SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05(CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638014 Nr: 8778-56.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SALVADOR RAMOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Bonissoni - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623892 Nr: 6600-71.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665143 Nr: 13460-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE NO PRAZO DE 10(DEZ) 

DIAS APRESENTE A RESPOSTA A ACUSÃO, TENDO EM VISTA A 

CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE SEGUE TRANSCRITA, "Certifico 

que me dirigi até o endereço mencionado, onde lá estando procedi com a 

Citação do Réu Srº Ricardo Gonçalves dos Santos, o qual ciente ficou 

recebendo copias que lhes ofereci, e exarando sua nota de ciente verso 

do presente mandado, tenho o mesmo informado que tem Advogado Drº 

Cleiçon, Diante Exposto devolvo o presente no aguardo de novas 

determinações."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 655481 Nr: 4894-48.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JURANDIR VERNEQUE DIAS - 

OAB:14.813-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA QUE NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, INFORME O ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628643 Nr: 1281-88.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13.301-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 642983 Nr: 4337-95.2016.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Maria de Fatima Gomes Coelho - OAB:18452

 INTIMAÇÃO DO DR°. ELSON REZENDE DE OLIVEIRA, OAB N°. 12.452 MT, 

PARA MANIFESTAR O QUE ENTENDER NECESSÁRIO, NO PARA DE 05 

(CINCO)DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 666078 Nr: 14262-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA Drª ISIA MARIA DE FARIA ZUZARTE DE MENDONÇA, OAB 

N°. 7.130/MT, PARA MANFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE 

JUSTIÇA, "Certifico que, em diligencia fiquei impossibilitado de proceder 

com a Intimação IGOR SANCHINE BORGES face não localizá-lo 

pessoalmente, pois o imóvel encontrava-se fechado com caracteristica de 

abandono. Neirivaldo dos Santos Pereira mat. 5756," NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 628642 Nr: 1280-06.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIVALDO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO KURZ ROGGIA - 

OAB:13301-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665143 Nr: 13460-83.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 892895 Nr: 2741-94.2018.811.0003

 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): SEARA - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIL WENDER MOREIRA - 

OAB:331370, MAURO JUNQUEIRA FERREIRA E SÁ - OAB:, ORIVALDO 

NARDI PRIMO - OAB:

 .Código nº 892895.

Vistos etc.

1.0 - Apesar do indiciado Rinaldo Aleixo Rosa, ter sido flagrado 

conduzindo o veículo com sistema ARLA irregular, não há provas que o 

mesmo tenha agido com dolo para configuração de ilícito penal.

Assim, ante a ausência de justa causa para a persecutio criminis in juditio, 

acolho o item “1” da cota ministerial à fls. 36 e determino a exclusão 

Rinaldo Aleixo Rosa do polo passivo da lide, ressalvada a possibilidade de 

desarquivamento, nos termos do art. 18 do CPP.

Proceda às alterações necessárias na capa dos autos e nos demais 

registros.

2.0 – Expeça Carta Precatória para a Comarca de Sertanópolis/PR, para 

realização de audiência para oferecimento da proposta ofertada pelo 

parquet a infratora Seara Ind. e Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda, observando o endereço declinado à fls. 07.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 323218 Nr: 5093-86.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: KARINE CLAUDIA ALESSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBRAHIN CARDOSO - 

OAB:MT/15.479, RAFAEL RODRIGO FEISTEL - OAB:10749-B/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente PEDIDO DE 

SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA INVERSA, para determinar a cabal observância 

do art. 610 do Código Civil pela requerida.Notifique-se a requerida, o 

requerido e o Ministério Público.Expeça-se o necessário.Após, ao arquivo 

com as cautelas de praxe.Cumpra-se.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 74103 Nr: 2541-71.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUPIDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PADUIM DE OLIVEIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9819-A-MT, RICARDO DELGADO PRETI - OAB:9703-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B

 Vistos etc. De proêmio, tendo em vista que a parte requerida não foi 

intimada da r. sentença de p. 118/120, intime-a no endereço de p. 43/44 e 

no de p. 136, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Noutro 

vértice, consoante exegese do comando do art. 791, inciso III, do CPC, a 

ausência de bens penhoráveis dos executados enseja na suspensão da 

execução. Não deixa de ser o caso, embora também caracterizada pela 

inércia da parte exequente, seja a exigência de quantia certa. Tratando-se 

de cumprimento de sentença, a imobilidade configurada da parte 

exequente não tem como resultar em abandono da causa, senão, 

conforme já assinalado, na suspensão do processo, paralisado, até que 

sobrevenha a ocorrência da prescrição intercorrente. Calha frisar, em 

observância aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável 

do processo, ser vedada a suspensão da marcha processual por prazo 

indefinido, ad eternun, razão porque o feito ficará suspenso até que bens 

sejam encontrados e indicados pela parte exequente, ou exigida outra 

diligência. Isso até que seja verificada a mencionada prescrição 

intercorrente ou superveniente da pretensão executória. [...] Isto posto, 

sem qualquer pedido da parte exequente, mesmo intimado seu patrono, até 

como interessado, por conta dos honorários sucumbenciais, e ela 

intentada pessoalmente, sem sucesso, porque ausente, DETERMINO o 

arquivamento dos autos pelo prazo de 01 ano, vencido o qual se iniciará o 

curso da prescrição intercorrente, até que seja verificada ou que as 

partes se manifestem. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 331216 Nr: 10248-70.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 
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OAB:OAB/MT 14258-A

 Isto posto, hei por bem:I) Receber os embargos para discussão, nos seus 

regulares efeitos. Ouça-se a parte embargada em 15 (quinze) dias, na 

forma do art. 920, inciso I, do CPC. Em seguida, conclusos, para sentença 

ou designação de audiência, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo 

legal do Código de Ritos.II) Indefiro o efeito suspensivo cobiçado, de modo 

que a execução vertida nos autos apensos cód. 227615 pode prosseguir 

normalmente. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88541 Nr: 5984-93.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULEIDE MARQUES ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBINA BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, Rosangela Braga - OAB:18010

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

Houve autocomposição judicial, homologada à p. 92.

A executada, às p. 107/108, requereu a intimação da exequente para 

pagar o restante do valor devido, conforme acordado à p. 92.

A parte exequente requereu o cumprimento do acordo de p. 92 (p. 

115/122), juntando os documentos de p. 126/127.

É o mínimo relatório.

Decido.

O cumprimento de sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC.

 Intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado para cumprir 

em 15 dias com a obrigação prevista no item “e” do acordo de p. 92, a 

contar esse prazo da efetiva intimação.

Não cumprido espontaneamente o acordo homologado no aludido prazo, 

na forma da lei, prevendo a legislação processual medidas ao julgador 

para a obtenção do resultado prático da tutela pretendida, especificamente 

no art. 536, § 1.º, do CPC, conclusos para análise de citadas medidas.

Se a parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la em 

15 dias, independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525, 

caput c/c art. 536, § 4º, ambos do CPC, hipótese em que deverão os autos 

vir conclusos para recebê-la, se for o caso, declarando-se em quais os 

efeitos, que de regra não terá o efeito suspensivo, abrindo-se vistas à 

parte exequente para contrariá-la no mesmo lapso.

FIXO desde já os honorários advocatícios em sede de execução no valor 

de 10%, sobre o proveito econômico obtido, acaso não cumprida a 

obrigação pela parte executada no referido prazo quinzenal, na esteira do 

art. 85, § 2.º e § 8.º, ambos do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 227615 Nr: 4205-25.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO MARTIN PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:5.222-MT

 Vistos etc.

Diante da certidão de p. 84, verso, intime-se a parte exequente para, em 

05 dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito.

 Não havendo manifestação, intime-se a parte exequente, pessoalmente, 

para em dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de 

direito.

 Acaso permanecer inerte, determino desde logo o arquivamento 

administrativo dos autos, excluindo-o do rol dos feitos ativos até 

pronunciamento da parte exequente ou ocorrência da prescrição 

intercorrente.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 9853 Nr: 3289-50.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRPR-M, IRPR, NNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 Vistos etc.

Defiro o pedido de p. 102, visto que o presente feito não trata de nenhuma 

das hipóteses do art. 189 do CPC.

 No mais, defiro o pedido de p. 59/61 e 102-verso, de juntada de 

instrumento de mandato e substabelecimento. Anote-se no cadastro 

respectivo e na capa dos autos para fins das intimações de estilo.

Por fim, intime-se a parte exequente para, em 05 dias, requerer o que 

entender de direito, inclusive, se for o caso, o levantamento dos recursos 

constringidos (p. 88/90), ciente de que sua inércia importará no 

arquivamento do processo, com riscos de escoar o prazo da prescrição 

intercorrente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 11958 Nr: 31-71.1995.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO NORTE DE MT - 

CREDINORT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA LIMA MARTINS, MARCUS 

BERTOLAZZI MARTINS FILHO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, posto que 

demonstrada, a priori, sua hipossuficiência financeira, consoante petição 

de p. 168 e documentos de p. 169/172, DEFIRO o pedido da parte 

exequente de gratuidade da justiça.

 Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que eventuais 

interessados, mormente a parte adversa, se tiverem dados convincentes, 

contestem a benesse ora alcançada pela parte exequente em impugnação 

específica (LAJ, art. 4.°, § 2.°).

Noutro vértice, a publicação do edital em jornal local de ampla circulação 

ou por outros meios, deve ser reservada a situações excepcionais, 

considerando as peculiaridades da comarca. Não é o caso. O que 

dispensa a publicação questionada pela parte exequente.

Ademais, a parte exequente é beneficiária da Assistência Judiciária.

Neste aspecto, são requisitos da citação por edital, nos termos do art. 257 

do CPC:

"I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença 

das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 

Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 

(sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de 

uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de 

revelia".

Como visto, o edital foi emitido (p. 160), mas a certidão de p. 161 sinaliza 

que pode não ter havido o cumprimento de referidos requisitos. O que 

deve ser esclarecido pela Sra. Gestora, inclusive completando a citação, 

se for o caso, certificando-se pormenorizadamente na sequência.

 A seguir, cumpra-se, no mais, a r. decisão de p. 139 na sua integralidade.

Intimem-se.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 275676 Nr: 13516-06.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA CONFECÇÕES LTDA - ME, DILSON 

LEONIR KYNAST, CLEIDEMAR RAMALHO DA SILVA KINAST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MS 15.890, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Isto posto, defiro a pesquisa on-line, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, a ser realizada em nome da parte executada 

Midia Confecções Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ nº 01.831.782/0001-73; 

Cleidimar Ramalho da Silva Kinast, inscrita no CPF nº 813.673.921-87; e 

Dilson Leonir Kynast, inscrito no CPF nº 813.693.281-68, até o limite do 

crédito em execução, na quantia de R$ 110.787,36 (cento e dez mil 

setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos). Se bloqueada 

alguma quantia, não sendo ínfima (hipótese em que deverá ser logo 

liberada), determino seja transferida imediatamente para a conta Depósitos 

Judiciais do E. TJMT, vinculando-a a este processo, quando restará 

formalizada a penhora.Caso a parte executada não apresente embargos 

no prazo legal ou se já escoado este lapso e nem se insurgir na forma do 

art. 854, § 3º e seus incisos, do CPC, certifique-se. A seguir, intime-se a 

parte exequente para, em 05 dias, apresentar conta bancária visando o 

respectivo pagamento por meio de alvará judicial a ser expedido, 

respeitadas as devidas comunicações e prazos exigidos pelo Provimento 

n.º 68/2018 do CNJ, com as orientações operacionais do art. 515 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso.Não havendo a efetivação do bloqueio ou caso seja 

bloqueado valor ínfimo, a ser desde logo desbloqueado, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, no prazo de 05 dias, ciente de que sua inércia implicará no 

arquivamento administrativo dos autos, que desde logo determino, com a 

espreita da prescrição intercorrente a fustigar-lhe a execução.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 209337 Nr: 10444-79.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSÉIA VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. As partes entabularam acordo, sendo elas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado, e empregada forma não defesa em Lei, 

contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para sua homologação. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionado o litígio de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, mediante decisão 

interlocutória, suspendendo o processo até a integral liquidação da 

avença, a qual está prevista para 10/11/2019, termo final do último 

vencimento. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, desde logo 

cientificada de que sua inércia será interpretada como quitação total da 

quantia acordada e consequentemente extinção do processo, nos termos 

do art. 924, inciso II, do CPC. Defiro, no mais, o pedido de p. 48, de juntada 

de substabelecimento. Anote-se para fins das intimações de estilo. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 287055 Nr: 531-68.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIDIA CONFECÇÕES LTDA - ME, CLEIDEMAR RAMALHO 

DA SILVA KINAST, DILSON LEONIR KYNAST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO BANCO MÚLTIPLO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Isto posto, indefiro a petição inicial e determino o cancelamento da 

distribuição, para julgar o processo sem resolução de mérito, nos termos 

dos arts. 290, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo 

Civil. Sem custas e despesas judiciais, nem honorários advocatícios, estes 

pela inexistência de contenciosidade.Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas.Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado 

o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGCP. I. C.Sinop – 

MT, 10 de setembro 2018.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 219943 Nr: 18302-64.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COPANSKI, FRANCISCO 

GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 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:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE para se manifestar, no prazo de 05 

dias, requerendo o que for de direito, sobre os endereços obtidos diante 

da Pesquisa de endereços levada a efeito às fls. 90/92.(por ocasião da 

decisão em 11/07/2018).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 165296 Nr: 172-94.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUNARDO LAGUARDIA MARCON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15, que remeti para publicação via 

DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina o(a/s) 

EXEQUENTE, para querendo e no prazo máximo de 5(cinco) dias, sob 

pena de preclusão MANIFESTAR SOBRE O RETORNO DA CARTA 

PRECATÓRIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 128997 Nr: 8212-36.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPUSA INFORMÁTICA LTDA. (MSD 

INFORMÁTICA), FERNANDO HUGO LEANDRO, FABIO AUGUSTO 

LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 
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OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE que a pesquisa de enderços de fls. 

193/196, já foi realizada pelo gabinete na mesma data da decisão de fls. 

191/192, em 24/08/2018, devendo manifestar no prazo de 05(cinco) dias, 

conforme determinado naquela decisão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 216637 Nr: 16076-86.2014.811.0015

 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: LUCA RIBEIRO ANGELINI, BRUNO RIBEIRO ANGELINI, 

ANDREA RIBEIRO DA SILVA ANGELINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5759-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 1.010, § 3.°, do CPC, este juízo não possui competência 

para analisar os requisitos de admissibilidade do recurso de apelação.

 Assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, cumprindo-se as formalidades dos §§ 1.º a 3.º do aludido 

dispositivo legal.

Cumpra-se.

 Sinop – MT, 13 de setembro de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 188574 Nr: 9883-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROGERIO DOMINGUES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMAR TADEU PERUZATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte IMPUGNADA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 376,85(Trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78456 Nr: 6823-55.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO MASSIRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA 

BARRACHI - OAB:21127/B, DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 1.156,11(Um mil cento e 

cinquenta e seis reais e onze centavos ), sob pena de restrição do nome 

da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

385,37 (Trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e valor 

da taxa, qual seja R$ 770,74(Setecentos e setenta reais e setenta e 

quatro centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento. Advertência: 

referido (s) valor (es) poderá (ão) sofrer alteração (ões) em virtude do 

tempo decorrido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107765 Nr: 14267-71.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOTTI & PERINOTO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALIAS LAGEMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:19.528/O, MARCO AURÉLIO FAGUNDES - OAB:MT / 8881-A

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 376,85(Trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos. ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158593 Nr: 5805-23.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI DOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 529,32(Quinhentos e vinte e 

nove reais e trinta e dois centavos. ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 152,47(Cento e cinquenta e dois reais e 

quarenta e sete centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187509 Nr: 8756-19.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MAURICIO DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 
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das custas processuais no importe de R$ 510,29(Quinhentos e dez reais 

e vinte e nove centavos ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 133,44(Cento e trinta e três reais e quarenta e 

quatro centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento. Advertência: 

referido (s) valor (es) poderá (ão) sofrer alteração (ões) em virtude do 

tempo decorrido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181377 Nr: 2296-16.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIR DE SOUZA THEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 388,87(trezentos e oitenta e oito 

reais e oitenta e sete centavos ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 12,02(doze reais e dois centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento. Advertência: referido (s) valor (es) poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005845-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR ALBINO SONTAG (RÉU)

SADY CASONATTO (RÉU)

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANO GAVIOLI FACHINI (ADVOGADO(A))

LUIMAR LUIZ GEMI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005845-75.2017.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Compulsando os autos, verifica-se 

que as partes formularam acordo (Id. 10897481 ), entretanto, não se 

avista nos autos instrumentos procuratórios outorgados aos advogados 

representantes das partes executadas e do devedor solidário. 1.1. Assim, 

procedo à vinculação dos procuradores indicados na petição para fins de 

intimação dos atos processuais e, por conseguinte, com fulcro no artigo 

76 do NCPC, determino a intimação da parte ré e do terceiro interessado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizem a representação 

processual, juntando aos autos o competente instrumento procuratório, 

sob pena de não apreciação do pedido e decretação da revelia (arts. 76, 

§1º, II, c/c 104, § 2º, NCPC). 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de setembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268332 Nr: 8626-24.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SOARES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR MARCELINO GONSALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EMBARGANTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 505,09(Quinhentos e cinco reais 

e nove centavos ), sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa 

única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 376,85 (Trezentos 

e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e valor da taxa, qual 

seja R$ 128,24(Cento e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos). Após 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo 

geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de 

Arrecadação e arquivamento. Advertência: referido (s) valor (es) poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 184975 Nr: 6083-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARCOS ALVES CARVALHO, 

DOMINGO ALVES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT, EUCLESIO BORTOLAS - OAB:OAB/MT17.544

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte autora 

para que manifestem-se quanto a certidão de fls. 154. Prazo: 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 312725 Nr: 16226-62.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMARA DA CUNHA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Núcleo de 

Sinop/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Certifico que, não houve o cadastramento do advogado da parte 

embargada no sistema APOLO o que faço neste ato. Certifico ainda que, 

por equívoco foi expedida carta de intimação a embargada (fls. 08). Ante o 

exposto, com o intuito de corrigir tais anomalias intimo o advogado da parte 

embargada da decisão a seguir transcrita:" Vistos em correição 

permanente. 1. Sendo tempestivos, RECEBO os embargos à execução 

para discussão, deixando de atribuir-lhes efeito suspensivo, nos termos 

do artigo 919, “caput”, do CPC. 2. Intime-se a parte embargada para, 

querendo, impugnar os embargos (artigo 920, do CPC), no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os 

autos conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula
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 Cod. Proc.: 654 Nr: 296-73.1995.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANÍSIO VICENTE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO BONIFÁCIO DOS SANTOS, EMERSON 

ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA GONÇALVES 

PEREIRA NERVO - OAB:MT/5.368, ALEXANDRE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - OAB:OAB/MT 

8718, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão de fls. 468. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125994 Nr: 5208-88.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRINNYE KARLA DE LIMA BRUSTOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A, ATLÂNTICO FUNDOS 

DE INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23.400, FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:OAB/MT 13241, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A/MT, FERNANDO AUGUSTO 

VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado da parte autora a 

manifestar-se no presente autos conforme parte final da decisão de fls. 

597. Prazo: (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 176178 Nr: 11848-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENALDO LOURENÇO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora a 

manifestar em quais dos endereços de fls. 109/110 gostaria que fosse 

expedida a citação/intimação e apresente comprovante de recolhimento de 

diligência e/ou preparo da carta precatória. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 157192 Nr: 4306-04.2011.811.0015

 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: JOÃO ARCANJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA MARIA VIVIAN, CHARLES VIVIAN 

CORDEIRO DOS SANTOS, PÂMELA VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELHO JUNIOR - 

OAB:6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes, por 

meio de seus procuradores, para que requeiram o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 117383 Nr: 9705-82.2009.811.0015

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS, PÂMELA 

VIVIAN CORDEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ARCANJO RIBEIRO, ADAIR SILVA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELHO JUNIOR 

- OAB:6370, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:6358

 Vistos em correição permanente.

1. Tendo o feito retornado da instância superior, intimem-se as partes, por 

meio de seus procuradores, para que requeiram o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011163-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLARA ZERBATO (ADVOGADO(A))

NATUAGRO COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011163-39.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença 

proferida no ID. 11616328. 2. Certificado o trânsito, expeça-se alvará na 

forma requerida no ID. 12332181. 3. Após o levantamento dos valores, 

decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 14 de setembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010909-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES (ADVOGADO(A))

LEANDRO MUSSI (AUTOR(A))

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESOTTO ARMAZENS GERAIS EIRELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GUSTAVO BRAGA PRESOTTO OAB - 081.419.238-62 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010909-66.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

12899830). 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. 
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Sinop/MT, 14 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013377-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA CARDOZO (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINETE RODRIGUES CARDOSO DA COSTA OAB - 826.090.551-53 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1013377-03.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO) - COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por MARIA 

EMILIA CARDOZO em face de LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, em que 

pretende, em apertada síntese, a revisão do contrato firmado com a 

requerida, com a declaração de nulidade de cláusulas e, ainda, restituição 

de valores. 1.1. A inicial veio acompanhada de documentos. 1.2. Em 

decisão constante no ID. 12183422 foi indeferida a gratuidade da justiça e 

determinado o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 1.3. 

No ID. 14626508 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, por meio de seu 

advogado constituído, 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 

d o  p r o c e s s o .  ( T J - S P  1 0 0 7 1 6 6 2 8 2 0 1 6 8 2 6 0 1 8 9  S P 

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 cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 14 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002128-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (ADVOGADO(A))

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO ALBERTO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002128-89.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO 

ajuizada por Banco Fibra S/A em face de Julio Alberto Figueiredo, 

alegando, em síntese, que em 24.09.2012, celebrou com o réu o contrato 

de financiamento bancário nº 43-05610/12, no valor de R$ 21.905,52 

(vinte e um mil novecentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a 

ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas de R$ 

745,51 (setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), 

tendo por objeto o financiamento do veículo Ford/Ecosport – XL 1.6 8V 

(Flex), no/modelo 2006/2007, de cor preta, placa JZA 8986. Porém, o réu 

não cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente a 

partir da parcela com vencimento em 24.02.2015. Em razão disso, a autora 

ajuizou esta ação, pugnando liminarmente pela busca e apreensão do 

veículo alienado fiduciariamente A inicial veio acompanhada de 

documentos. Determinada a complementação da inicial (Id. 4344963), a 

parte autora comprovou o recolhimento das custas (Id. 5032820 a Id. 

5032834). Concedida a liminar (Id. 7242572), a parte autora manifestou-se 

nos autos (Id. 10586670). Posteriormente, a parte autora informou a 

litispendência da presente ação, requerendo a extinção do feito (Id. 

11137365). É O BREVE RELATO. DECIDO. Compulsando estes autos, 

verifica-se que o objeto do presente feito é o mesmo da ação proposta 

nos autos sob n. 1002171-71.2016.8.11.0015, em trâmite pelo juízo da 

Primeira Vara Cível desta Comarca, qual seja, a busca e apreensão do 

veículo descrito na exordial, portanto, resta caracterizada a ocorrência de 

litispendência, nos termos do artigo 337, do Código de Processo Civil: “Art. 

337. (...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se 

reproduz ação anteriormente ajuizada.” Sendo assim, havendo duas 

ações em juízo, com identidade de pessoas, causa de pedir e pedido, 

cumprirá ao juiz verificar em qual delas a citação foi realizada em primeiro 

lugar, declarando a litispendência no tocante àquela em que a citação se 

deu posteriormente, com a consequente extinção deste último processo, 

sem exame do mérito. No caso em tela, a presente ação foi protocolada 

em 23.11.2016, ou seja, em data posterior à ação sob n. 

1002171-71.2016.8.11.0015 (22.11.2016), sendo que naquele feito a parte 

ré já foi citada e no presente processo ainda não, o que induz 

litispendência. Confira-se o disposto no artigo 240 do Código de Processo 

Civil: “Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo 

incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em 

mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 

10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).” Assim, considerando que 

houve a citação pessoal da parte ré naqueles autos anteriormente à 

ocorrida neste processo, a litispendência diz respeito a esta ação, motivo 

pelo qual a presente ação deve ser extinta. Outrossim, por se tratar de 

matéria de ordem pública, pode ser suscitada em qualquer grau de 

jurisdição e/ou conhecida de ofício. Ante o exposto, reconheço a 

ocorrência da litispendência e, por conseguinte, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas 

e despesas processuais remanescentes. Sem condenação em honorários 

advocatícios, em razão da ausência de triangulação processual. P.R.I.C. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Sinop/MT, 14 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010699-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA TOCHETTO (ADVOGADO(A))

KELLY FABIULA DE SOUZA MAIA (AUTOR(A))

RODRIGO MARTINS DE PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010699-15.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por danos morais ajuizada por KELLY FABIULA DE 

SOUZA MAIA em face de UNIC SORRISO LTDA. – FACULDADES 

INTEGRADAS DE SORRISO LTDA., alegando, em síntese, que a ré vem 

efetuando cobranças indevidas, tendo negativado seu nome junto aos 

órgãos de proteção ao crédito. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Em decisão constante no ID. 10424084 foi indeferida a 

gratuidade da justiça e determinado o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária. No ID. 12340822 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, por meio de seu advogado constituído, a proceder ao 
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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 

cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Sinop/MT, 14 de setembro de 

2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000868-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO RENASCER LTDA (AUTOR(A))

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVA FREITAS BORGES (RÉU)

Magistrado(s):

SIMONE PEREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000868-74.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por 

Auto Posto Renascer em face de Jeova Freitas Borges, visando a 

satisfação de seu crédito, representado por cupons fiscais emitidos pela 

autora. A inicial veio acompanhada de documentos. Em decisão constante 

no ID. 4272088 foi indeferida a gratuidade da justiça e determinado o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. No ID. 4871154 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, por meio de seu advogado constituído, 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 

d o  p r o c e s s o .  ( T J - S P  1 0 0 7 1 6 6 2 8 2 0 1 6 8 2 6 0 1 8 9  S P 

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 cautelas de praxe, 

arquivem-se os autos. Sinop/MT, 14 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 330387 Nr: 9666-70.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA FERRÃO, VANDERLEI AVELINO 

VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHEILA ADRIANE FRUHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARCOS REMPEL - 

OAB:23902/0, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ana Flávia Ferrão e Vanderlei Avelino Venancio ingressaram com os 

presentes embargos de terceiro em face de Scheila Adriane Fruhling ao 

fundamento de que são legítimos possuidores de um imóvel localizado na 

rua Projetada, nº 09, bairro Sebastião de Mattos II, nesta cidade, adquirido 

dos antigos possuidores em data de 18.03.2016, utilizando-o para moradia 

de forma mansa e pacífica desde então.Alegam que em 26.06.2018 foram 

surpreendidos por uma oficial de justiça que se dirigiu ao imóvel a fim de 

cumprir um mandado de imissão de posse oriundo dos 

2019-63.2014Esclarecem que adquiriram a posse do imóvel de boa fé e 

que o utilizam como moradia, bem como que a requerida o abandonou, eis 

que ela sequer reside Sinop, tendo se mudado para Lucas do Rio Verde 

há três anos, razão pela qual buscam a tutela deste juízo.Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 18/37 e 49/50, que, a princípio demonstram a 

posse de boa fé pelos embargantes. Ademais, conforme certificado às fls. 

84, 99 e 106 do processo em apenso, 2019-63.2014, a ora embargada se 

mudou para a cidade de Lucas do Rio Verde, não demonstrando interesse 

em ser imitida na posse da habitação popular ora em questão, eis que até 

o presente momento não se manifestou nos referidos autos.Pelo exposto, 

diante das peculiaridades do caso em questão, recebo os embargos para 

discussão, e consequentemente suspendo o curso do processo principal 

e o cumprimento do mandado de imissão na posse sobre o bem litigioso, 

art. 678 do novo CPC, nomeando como fiel depositário do imóvel os ora 

embargantes.Certifique-se esta decisão nos autos principais.Cite-se a 

embargada na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente caso não tenha 

procurador constituído nos autos principais, art. 677, § 3º do CPC, para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, art. 679 do 

referido diploma.No mais, defiro aos embargantes os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, eis que inexiste nos autos qualquer 

elemento que desabone a declaração de hipossuficiência por eles 

firmada.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 330387 Nr: 9666-70.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA FERRÃO, VANDERLEI AVELINO 

VENANCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHEILA ADRIANE FRUHLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARCOS REMPEL - 

OAB:23902/0, RUI HEEMANN JUNIOR - OAB:MT/15.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ana Flávia Ferrão e Vanderlei Avelino Venancio ingressaram com os 

presentes embargos de terceiro em face de Scheila Adriane Fruhling ao 

fundamento de que são legítimos possuidores de um imóvel localizado na 

rua Projetada, nº 09, bairro Sebastião de Mattos II, nesta cidade, adquirido 

dos antigos possuidores em data de 18.03.2016, utilizando-o para moradia 

de forma mansa e pacífica desde então.Alegam que em 26.06.2018 foram 

surpreendidos por uma oficial de justiça que se dirigiu ao imóvel a fim de 

cumprir um mandado de imissão de posse oriundo dos 

2019-63.2014Esclarecem que adquiriram a posse do imóvel de boa fé e 

que o utilizam como moradia, bem como que a requerida o abandonou, eis 

que ela sequer reside Sinop, tendo se mudado para Lucas do Rio Verde 

há três anos, razão pela qual buscam a tutela deste juízo.Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 18/37 e 49/50, que, a princípio demonstram a 

posse de boa fé pelos embargantes. Ademais, conforme certificado às fls. 

84, 99 e 106 do processo em apenso, 2019-63.2014, a ora embargada se 

mudou para a cidade de Lucas do Rio Verde, não demonstrando interesse 

em ser imitida na posse da habitação popular ora em questão, eis que até 
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o presente momento não se manifestou nos referidos autos.Pelo exposto, 

diante das peculiaridades do caso em questão, recebo os embargos para 

discussão, e consequentemente suspendo o curso do processo principal 

e o cumprimento do mandado de imissão na posse sobre o bem litigioso, 

art. 678 do novo CPC, nomeando como fiel depositário do imóvel os ora 

embargantes.Certifique-se esta decisão nos autos principais.Cite-se a 

embargada na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente caso não tenha 

procurador constituído nos autos principais, art. 677, § 3º do CPC, para, 

querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, art. 679 do 

referido diploma.No mais, defiro aos embargantes os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, eis que inexiste nos autos qualquer 

elemento que desabone a declaração de hipossuficiência por eles 

firmada.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172169 Nr: 7133-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON HOFFMANN DOS SANTOS, ARLINDO 

SIMÕES GARRIDO JÚNIOR, HELI ALVES DE SOUZA, HERMES ZANATTA, 

INGO SOCREPPA, JOSÉ EDUARDO BERLT, MARINO JOSÉ ZILCH, KELLY 

CRISTIANE MARENGO, NEIVA ALBRECHT FIGUEIREDO, VALNEI JACO 

ERLO

 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

 Processo nº 7133-51.2012

Vistos, etc.

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 313/315, 

intimando-se pessoalmente os exequentes.

Após, intime-se o executado para que se manifeste sobre a petição de fls. 

313/315, procedendo ao adimplemento do débito exequendo no prazo de 

cinco dias, sob pena de ser expedido o competente mandado de penhora, 

remoção e avaliação ou da realização de penhora online em suas contas 

bancárias.

Em caso de pagamento, façam-me os autos cls. para extinção, caso 

contrário, intime-se os exequentes para que requeiram o que entenderem 

de direito em cinco dias, sob pena de arquivamento, e quedando-se inerte, 

arquive-se com as cautelas de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 201836 Nr: 4371-91.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI POMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO - 

OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208 A

 Processo nº 4371-91.2014

Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 350, intimando-se 

pessoalmente a exequente.

Considerando que o executado quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 290700 Nr: 2736-70.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIAN CRISTIAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE JESUS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR ANTONIO DE MORAES - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO GEDIEL DOS 

SANTOS - OAB:16948-MT

 Processo nº 2736-70.2017

Vistos, etc...

Desapense-se do processo executivo e façam-me os autos cls. para 

sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152849 Nr: 943-09.2011.811.0015

 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: MARLENE ROSSI

 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: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Processo nº 943-09/2011

Código nº 152849

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.: 120918 Nr: 96-41.2010.811.0015

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROSSANI - ESPÓLIO, MAURA LOPES DA 

SILVA ROSSANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUTERO DE PAIVA PEREIRA - 

OAB:PR 11929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11.945-B/MT

 Processo nº 96-41.2010

Vistos, etc...

Nos termos do art. 470 do CPC, homologo os quesitos apresentados pelas 

partes.

Designo o dia 01/10/2018, as 13:00 horas, na escrivania da 3ª Vara Cível 

desta Comarca, Fórum de Sinop, data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

Ciência aos senhores assistentes técnicos, estes se indicados 

tempestivamente.

No mais, cumpra-se a decisão de fls. 321/324.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 275958 Nr: 13684-08.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO COCATTO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LUIS BORDIGNON DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967, JOSE 

ANTONIO BIAZÃO BASSO - OAB:21.707-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIAN DOS SANTOS - 

OAB:MT 19.016-A

 Processo nº 13684-08.2016

Vistos, etc...

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Pedro Cocatto Filho 

contra sentença de fls. 165/166, sustentando que a sentença combatida 

possui omissão, uma vez que “não houve condenação do 

Exequente/Embargado nos honorários advocatícios sucumbenciais no que 

diz respeito a demanda”.

PASSO A DECIDIR.

Os Embargos de Declaração possuem restrito cabimento, pois se prestam 

apenas a retirar do julgado os vícios da omissão, obscuridade, 

contradição e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, incisos I, II e II, 

do Novo Código de Processo Civil.

 In casu, verifico que assiste razão ao Embargante, uma vez que no 

decisum impugnado equivocadamente houve omissão quanto a 

condenação aos honorários advocatícios, de modo que dou provimento 

aos aclaratórios opostos a fim de sanar a omissão.

 Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para fazer constar o 

seguinte provimento: “atento ao princípio da causalidade, condeno o 

Embargado nas custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC”.

No mais, mantenho incólume o restante da sentença embargada.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182642 Nr: 3616-04.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. KOCZIINSKI - ME -ELETROFORTE AUTO 

ELETRICA, CLEBER KOCZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FABIOLA GASPAROTO 

GARCIA - OAB:49.122/PR, MARIANA MARQUES DE MENDONÇA - 

OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A, RODRIGO GHESTI - OAB:33.775/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3616-04.2013

Vistos, etc...

Diante da certidão de fls. 227, converto o mandado inicial em mandado 

executivo (art. 701, § 2º do CPC), devendo ser observado o rito previsto 

no Livro I, Título III, Capítulo XI da Parte Especial do CPC.

Proceda-se as retificações necessárias.

Condeno os requeridos em honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor do débito.

Atualize-se a dívida, incidindo correção desde a propositura da ação e 

juros de mora a partir da citação, mais os honorários aqui fixados.

Após, intimem-se os executados, por AR, para que no prazo de 15 dias, 

efetuem o pagamento da dívida, sob pena de aplicação da multa de 10% 

sobre o valor da condenação e mais honorários de 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.

 Quedando-se inerte, expeça-se o competente mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bem imóvel, intimem-se os executados, e seus 

cônjuges, se casados forem, para conhecimento.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder da exequente, salvo nos casos 

de difícil remoção ou quando anuir a exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder da executada, e também por que o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

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.: 158373 Nr: 5561-94.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKI MOTOS LTDA, CARLOS EDUARDO 

KICHE

 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 5561-94.2011

Vistos etc...

Proceda a busca de endereço dos requeridos através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda não tenha 

havido diligências.

Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se o requerente para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias.

 Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este 

pelo prazo de 20 dias.

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 168995 Nr: 3979-25.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEL SACONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECI DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMIR MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:15995/MT

 Processo nº 3979-25.2012

Vistos, etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 155, expedindo-se o competente mandado de 

imissão na posse do imóvel arrematado em favor do respectivo 

arrematante.

Considerando que a dívida foi integralmente quitada com a alienação do 

imóvel penhorado e com a expedição do alvará de levantamento de fls. 

165, julgo extinta a presente execução, nos moldes do art. 794, I do CPC.

Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 155, e não havendo 

manifestação, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

cautelas legais.

P.R.I.C

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162749 Nr: 10557-38.2011.811.0015
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL EDUARDO ZAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE QUINTANA DA ROSA - 

OAB:RS56.220

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do Autor, 

CONDENANDO-O ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.Sinop, 12 de setembro 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 227668 Nr: 4237-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA JULIO - 

OAB:OAB/MT 19.489, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY SABRINA ZAVADZKI 

GRAF - OAB:14.816, RENATA LEITE DO NASCIMENTO BUTENAS - 

OAB:186199/SP, ROBERTO POLI RAYEL FILHO - OAB:153299/SP, 

SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - OAB:146105/SP

 Processo nº 4237-30.2015

Vistos, etc.

Indefiro o pedido de expedição de novo alvará requerido às fls. 205, eis 

que conforme documentos de fls. 206/209, os valores penhorados nestes 

autos já foram devidamente liberados para a devedora.

No mais, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento nº 

1008850-19.2018 e dos embargos à execução nº 10103-19.2015, código 

237029).

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 251322 Nr: 19396-13.2015.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao 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): MARISA VALLEZZI MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14469-A/MT, RITA DE 

CÁSSIA CORRÊA DE VASCONCELOS - OAB:OAB/PR 15.711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS JORGE 

LEITE - OAB:OAB-MS - 3045, WALDIR SERRA MARZABAL JÚNIOR - 

OAB:OAB/45.784

 Processo nº 19396-13.2015

Vistos, etc...

Diante da complexidade dos cálculos, nomeio para funcionar como perito 

deste juízo o Contador Wander Bosco Souza do Prado, CRC nº 

007099/o-8/MT, podendo ser encontrado na avenida dos Ingás, nº 2932, 

residencial Portal da Catedral, bloco 02, apartamento nº 21, centro, 

telefone (066) 9984-6445, na cidade de Sinop, a fim de realizar os 

cálculos determinados na sentença de fls. 166/174.

Faculto às partes, no prazo de 15 dias, a indicação de assistentes 

técnicos e a apresentação de quesitos.

 Ofertados estes últimos, façam-me os autos cls. para cumprir o disposto 

no art. 470 do CPC.

 Após, intime-se o Sr. Perito para que cumpra o disposto no art. 465, § 2º 

do CPC.

 Oferecida a proposta de honorários, intime-se o impugnante para que 

efetue o depósito ou esclareça porque não o faz, no prazo de cinco dias.

Efetuado o depósito, autorizo o levantamento de 50% em favor do perito, 

devendo o remanescente ser pago apenas ao final.

 Sendo indicados assistentes técnicos, o perito deve o observar o 

disposto no art. 466, § 2º do CPC.

 Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que se manifestem no 

prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

 Cumpridas as diligências acima, façam-me os autos cls. para designação 

de dia, hora e local para o início dos trabalhos.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 272629 Nr: 11422-85.2016.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARRI APPEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA ABRAHÃO - 

OAB:MT/10.640

 Processo nº 11422-85.2016

Vistos, etc.

Proceda-se ao leilão do imóvel penhorado, na forma como deprecada às 

fls. 04 e determinada às fls. 51, 68 e 110.

Por oportuno, consigno que não cumpre a este Magistrado decidir acerca 

da matéria ventilada às fls. 123/130, mas sim ao juízo deprecante.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187655 Nr: 8913-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON HOFFMANN DOS SANTOS, 

ARLINDO SIMÕES GARRIDO JÚNIOR, HELI ALVES DE SOUZA, HERMES 

ZANATTA, INGO SOCREPPA, JOSÉ EDUARDO BERLT, MARINO JOSÉ 

ZILCH, KELLY CRISTIANE MARENGO, NEIVA ALBRECHT FIGUEIREDO, 

VALNEI JACO ERLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 Processo nº 8913-89.2013

Vistos, etc...

Traslade-se cópia do laudo pericial de fls. 273/351 e da decisão de fls. 

386/391 para os autos do cumprimento de sentença em apenso, processo 

nº 7133-51.2012.

Por fim, considerando o certificado às fls. 453, arquive-se com as 

cautelas de estilo.

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.: 178882 Nr: 14739-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE TERESINHA TODESCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, TIAGO REBELLATO ZORZETO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se à Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, para que 

informe a este juízo onde a executada se encontra lotada, já que no Portal 

Transparência ela aparece como Servidora Pública Estadual, no prazo de 

cinco dias. Com a resposta, intime-se o exequente para que requeira o 

que entender de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

Dou os presentes por intimados em audiência. Nada mais para constar 

mandou o MM. Juiz que se encerrasse o presente termo que lido e achado 

conforme, vai devidamente assinado. Eu ___________ (Anderson Shoji 

Manzano Nogami) Assessor, que o digitei. Eu __________________ 

(Vânia Maria Nunes da Silva) Escrivã Designada, que conferi e assino.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

ADVOGADO DO EXEQUENTE DEFENSORIA PÚBLICA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 116365 Nr: 8758-28.2009.811.0015

 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: PATRICK BUENO GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMIELI VESZ - OAB:14.190 

MT, GILBERTO ROMANO DE PAULA - OAB:OAB/MT 12.421 B, LILIANE 

ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206-OAB/SP

 (...) Por essas razões, indefiro a liminar vindicada.Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para AFASTAR da cláusula 

24 dos contratos de números 0178482-P – fls. 43/43-v, 0178639-3 – fls. 

45/45-v, a incidência dos juros moratórios (b.2) e a multa contratual (b.3), 

mantendo apenas para o período de inadimplência a incidência da 

comissão de permanência, a qual deve observar a taxa média dos juros 

de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa 

contratada (item VI de ambos os contratos), não podendo, entretanto, ser 

cumulada com a correção monetária nem com os juros remuneratórios, 

nos termos das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ.DETERMINO que o banco 

Réu refaça o cálculo da dívida, abatendo-se das parcelas vencidas e 

vincendas, se houver, o que cobrou a mais, com juros e correção 

monetária, devendo ser devolvidos os valores ou, se for o caso, 

compensados com o débito em aberto. Não havendo débito em aberto 

entre as partes, os valores pagos a maior deverão ser restituídos ao 

Autor, de forma simples. Considerando que o Autor sucumbiu na maior 

parte dos seus pedidos, nos termos do parágrafo único do artigo 86, 

CONDENO-O ao pagamento das custas processuais e em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, § 2º, do CPC.Com o trânsito em julgado da sentença, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase. P.R.I.C.Sinop, 12 de setembro 

de 2018.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 101640 Nr: 8661-62.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARGILL AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER HILDEBRANDT, AGRENCO DO 

BRASIL S/A, OBJETIVA AGRÍCOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. FIEL PAVONI - 

OAB:6.525 MT, MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - OAB:MT-8838-B, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:OAB/MT 6.228, THALES DEMARCHI DA 

SILVA - OAB:24131/MT

 Vistos, etc.

Oficie-se ao CRI de Sinop-MT para que proceda a baixa do penhor de 

safra oriundo da CPR nº 003/009/2008, fls. 76/81, eis que o débito dela 

oriundo foi declarado quitado através da sentença e acórdão de fls. 

252/264 e 422/431. Faça acompanhar do ofício, cópia dos referidos 

documentos.

Proceda-se ao levantamento da importância consignada nestes autos em 

favor da Massa Falida de Agrenco do Brasil S/A, nos moldes como 

requerido às fls. 547/549, cientificando o juízo universal, com cópia da 

sentença e acórdão acima referidos.

Cumpridas as diligências acima determinadas, façam-me os autos cls. 

para análise dos pedidos de fls. 542/544 e 550/555.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007968-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EMBARGANTE)

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (EMBARGANTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

IVONE SALETE CAMIANSKI (EMBARGANTE)

RODRIGO DA SILVA CAMIANSKI (EMBARGANTE)

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (EMBARGANTE)

NILCE DA SILVA CAMIANSKI (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

PROCESSO PJE 1007968-46.2017.8.11.0015 Certifico e dou fé que os 

presentes autos de Embargos à Execução foram distribuídos no prazo de 

Lei. Certifico, outrossim, que trasladei para a Execução cópia da decisão 

exarada em 20/07/2017 (ID 9071458). Por fim, INTIMO as PARTES, para em 

quinze dias especificarem as provas que pretendem produzir, além das já 

constante nos 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. Sinop-MT, 14 de setembro de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008384-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRO TURANI (RÉU)

ELENA TURANI (RÉU)

TURANI & KAMITANI LTDA - ME (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1008384-14.2017.8.11.0015 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 de 03 (TRÊS) diligências do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, 

para o cumprimento do Mandado de citação, no BAIRRO (constante nos 

autos), 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 
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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, 14 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213004 Nr: 13445-72.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO MARSON GHIRALDI, GUIOMAR 

BERTAGLIA GHIRALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB:3047/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERENTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 51.545,25(Cinquenta e um mil, 

quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos ), sob pena 

de restrição do nome da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou 

protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5º da 

CNGC-TJMT. Este valor deverá ser recolhido numa única guia, 

discriminando o valor das custas, sendo R$ 31.545,25 (Trinta e um mil, 

quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) e valor da 

taxa, qual seja R$ 20.000,00(vinte mil reais). Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento. Advertência: referido (s) valor (es) poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 255725 Nr: 1256-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORBERTO MARSON GHIRALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte IMPUGNANTE, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 376,85(trezentos e setenta e 

seis reais e oitenta e cinco centavos ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Após efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do 

Fórum da Comarca de Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação 

e arquivamento. Advertência: referido (s) valor (es) poderá (ão) sofrer 

alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171203 Nr: 6291-71.2012.811.0015

 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: DENISE MACHADO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - FUNDAÇÃO DE 

SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP, WALTHER ESTEVES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:MT/10.374-B, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 01. A Autora se equivocou em sua petição de fls. 246/247, haja vista que 

não foi determinado a sua intimação para pagar a perícia, mas apenas 

para se manifestar quanto à proposta de honorários apresentada pelo 

perito.

 02. Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifestarem em relação à proposta de fls. 245.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 185015 Nr: 6122-50.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DE BARROS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG- Brasil Multicarteira para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar documentos comprobatórios de cessão de crédito, conforme 

despacho de fls. 65, sob pena de não acolhimento do pedido de 

substituição.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 181307 Nr: 2212-15.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FERREIRA BARBOSA

 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:

 Expeça-se edital de citação, já determinado às fls. 66.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 9202 Nr: 50-09.1997.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR J. C. NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISKAVEL - DISTRIBUIDORA KAYABIS DE 

VEICULOS LTDA, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI, GENTIL ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728

 Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo exequente 

JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK, às fls. 161/162, aduzindo que houve 

contradição na sentença de fls. 155/157, quanto à sua condenação ao 

pagamento das custas processuais.

DECIDO

Conheço dos embargos de declaração opostos pelo executado às fls. 

161/162, eis que tempestivos.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao exequente, se trata 

de ação em fase de cumprimento de sentença, a qual restou frustrada, 

ante a ausência de bens penhoráveis.

 Assim, nos termos da sentença de fls. 87/91, os executados devem 

suportar o pagamento das custas processuais.

Assim, procedo à correção da sentença de fls. 155/157, nos seguintes 
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termos: “Posto isso, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito. 

Condeno os executados ao pagamento das custas processuais (fls. 

87/91).”.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247398 Nr: 16759-89.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NOVA 

FRONTEIRA LTDA, JOSE ARI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a empresa Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o contrato de 

cessão de crédito com a especificação de quais títulos foram cedidos à 

cessionária, sob pena de indeferimento da substituição processual.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 174786 Nr: 10300-76.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTRB AUTOMOTIVA LTDA - ME, ANTÔNIO 

ROBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT, PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - 

OAB:0AB/MT/8718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a empresa Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o contrato de 

cessão de crédito com a especificação de quais títulos foram cedidos à 

cessionária, sob pena de indeferimento da substituição processual.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184208 Nr: 5275-48.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SHIOMI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15884/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 

12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA DE BARROS 

MARQUES - OAB:21.199-MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pleito formulado pelo executado às fls. 

133/143 e 166/172.Converto em penhora a indisponibilidade do valor 

bloqueado às fls. 145. Determino à instituição financeira depositária que 

transfira o valor bloqueado via Bacenjud para a conta única do Poder 

Judiciário. Intime-se o executado para, querendo, apresentar impugnação 

ao valor penhorado, no prazo de 15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, 

intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar seguimento ao 

feito, sob pena de extinção da ação.Intimem-se.Sinop/MT, 

13/09/2018GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116712 Nr: 9041-51.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR FRANÇA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO BONJORNO NICOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, AMANDA GUIMARÃES MARQUES RAMOS 

DA FONSECA SCHNEIDER CONTINI - OAB:12993-MT, DARVIN 

KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 As diligências de fls. 254 incumbem ao exequente. Aguarde-se nova 

manifestação, por 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92035 Nr: 9423-15.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXWEL BARLETTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DIVINO MOURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DE PAULA FREITAS 

PIERAZZO - OAB:99706/MT

 Com fulcro no art. 782, §3º do CPC, defiro o pedido de fls. 181/182. 

Oficie-se ao Serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, a fim de 

incluir o nome do executado em seu cadastro.

Após, voltem-me os autos para procedimento BACENJUD.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160697 Nr: 8126-31.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIO VIEGAS DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039

 Rejeito a alegação de nulidade da citação, tendo em vista que o requerido 

foi citado pessoalmente as fls. 46/48.

Intime-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131389 Nr: 10605-31.2010.811.0015

 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 GMAC S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDVALDO ROMAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitere-se diligência no endereço de fls. 177.

Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008235-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PÚBLICA DE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Dados do 

processo: Processo: 1008235-18.2017.8.11.0015; Valor causa: $937.00; 

Tipo: Cível; Espécie: RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO 
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DE REGISTRO CIVIL (1682)/[Retificação de Nome]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

REQUERENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DE MT Data de Distribuição da Ação: 

10/07/2017 17:46:49. FINALIDADE: CITAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS dos termos da petição inicial, que segue abaixo transcrita, 

para, querendo, responder os termos da inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias. RESUMO DA INICIAL: "UKARAIUP KAIABI, brasileira, solteira, do lar, 

residente e domiciliada na BR 163, KM 854,5, Bairro Camping Club, no 

Município de Sinop/MT, CEP 78.551-970, Telefone (66) 9.9980-5089, sem 

endereço eletrônico, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, por meio da Defensora Pública ao final subscrita, 

vem, mui respeitosamente diante de Vossa Excelência, com fulcro no art. 

109 da Lei n°. 6.015/73, e demais disposições legais pertinentes, requerer 

RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO consubstanciada nos 

motivos de fato e de direito que seguem. I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS O 

único documento que a requerente possui é a certidão de nascimento, 

inábil para realizar a distribuição de ação pelo sistema do PJE, ante a 

necessidade de informar o CPF da parte autora. Diante disso, tendo em 

vista o principio da inafastabilidade da jurisdição, informa-se que no polo 

ativo da presente demanda será cadastrado no sistema PJE o CNPJ da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. II. JUSTIÇA GRATUITA 

Inicialmente, cumpre informar que a Requerente é pessoa com 

insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas processuais, 

bem como as demais despesas e honorários advocatícios, conforme resta 

afirmado na declaração de hipossuficiência que acompanha esta exordial, 

razão pela qual requer a concessão de gratuidade judiciária nos termos do 

art. 98 e 99 do Código de Processo Civil. III . DOS FATOS A Requerente 

nasceu no dia 15/07/1997 e teve seu registro de nascimento lavrado no 

Cartório de 2º Ofício Extrajudicial do Município e Comarca de Sinop/MT, 

matrícula nº 063651 01 55 2008 1 00074 314 0042837 94, conforme 

comprova a cópia da certidão de nascimento anexa. Ocorreu que referido 

assento foi feito constando erro material na grafia do prenome de seu 

genitor, uma vez que constou TUIRAIUP KAIABI, ao invés do correto nome, 

qual seja, TUIARAIUP KAIABI, conforme comprovam os documentos 

anexos. Ressalta-se que o erro material constante em seu registro civil 

começou a lhe causar transtornos, haja vista que atualmente está com 

dificuldade em providenciar os demais documentos pessoais e, assim, não 

consegue registrar sua filha nascida há 03 anos. Diante disso, a 

Requerente ingressa com a presente demanda visando que seja retificado 

seu assento de nascimento, corrigindo-se o prenome de seu genitor, de 

modo a constar TUIARAIUP KAIABI ao invés de TUIRAIUP KAIABI. IV . DO 

DIREITO. Inicialmente, esclarece-se que é pacífico o entendimento 

jurisprudencial dos tribunais pátrios de que a grafia errada na certidão de 

nascimento é circunstância que autoriza a retificação do registro civil, a 

fim de evitar transtornos e se identificar corretamente com os nomes de 

sua família. Na espécie, o pedido de retificação formulado encontra 

amparo no caput do art. 109, da Lei de Registros Públicos, verbis: 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. Ademais, em razão do princípio da verdade 

real, os registros públicos, como forma de salvaguardar a paz social, 

devem refletir a verdade existente e atual. Neste sentido, a título 

exemplificativo colacionam-se as ementas a seguir: REGISTROS 

PÚBLICOS – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO 

CIVIL - PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO NOME DA GENITORA E DA 

PROFISSÃO DA PARTE AUTORA AUTORA CONSTANTE DA CERTIDÃO DE 

CASAMENTO - PEDIDO DEFERIDO PARCIALMENTE, APENAS PARA 

RETIFICAR O NOME DA GENITORA AUSÊNCIA DE INTERESSE 

PROCESSUAL NO QUE SE REFERE À RETIFICAÇÃO DA PROFISSÃO 

APOSTA NO REGISTRO CIVIL - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - A Ação de 

Retificação de Registro Público não é adequada para promover a 

retificação de profissão do registrado, servindo apenas para corrigir erros 

relativos à filiação, data de nascimento e naturalidade e não de 

circunstâncias transitórias como domicílio e profissão. 2 - A negativa em 

alterar a certidão de casamento não prejudica eventual direito da Autora, 

ora Apelante, em obter benefícios previdenciários, devendo comprovar, 

pelas vias próprias, o período durante o qual exerceu a atividade rurícula, 

mostrando-se inadequada a Ação de Retificação de Registro para esse 

fim, como bem pontuou a sentença impugnada. IMPROVIMENTO DO 

RECURSO DE APELAÇÃO (TJ-BA - APL: 00001312120108050127 BA 

0000131-21.2010.8.05.0127, Relator: Maria do Socorro Barreto Santiago, 

Data de Julgamento: 28/01/2014, Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: 29/01/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. FLAGRADOS ERROS NO 

ASSENTO, IMPOE-SE A CORREÇÃO. Comprovado o erro, é possível 

determinar a retificação da grafia do patronímico paterno, do nome da mãe 

e da data do nascimento. DERAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação 

Cível Nº 70053732376, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 01/08/2013). Destaca-se por 

fim, que não se vislumbra com a retificação pretendida a possibilidade de 

dano para a sociedade e para o interesse público, que sempre devem ser 

resguardados. Assim, perfeitamente possível que a Requerente tenha o 

prenome de seu genitor retificado em seu assento de nascimento, 

passando a constar TUIARAIUP KAIABI ao invés de TUIRAIUP KAIABI.V . 

DOS PEDIDOS. Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência: a) 

Receba a presente exordial, em todos os seus termos, bem como os 

documentos que a instruem; b) A concessão à Requerente dos benefícios 

da gratuidade da justiça, em razão da insuficiência de recursos 

financeiros, nos termos expostos alhures e consoante o disposto nos 

artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil; c) Intime o ilustre 

representante do Ministério Público para se manifestar no feito, no prazo 

legal; d) Acolha a consideração inicial de item “I”; e) Julgue procedente o 

pedido, determinando a retificação do assento de nascimento da 

Requerente, matrícula nº 063651 01 55 2008 1 00074 314 0042837 94, 

lavrada no Cartório de 2º Ofício Extrajudicial do Município e Comarca de 

Sinop/MT, devendo corrigir no campo filiação o prenome do seu genitor 

para TUIARAIUP KAIABI, com a expedição de mandado de averbação para 

o Cartório de Registro Civil Competente; f) A intimação pessoal do 

representante da Defensoria Pública para todos os termos e atos do 

processo (artigo 128, I, da Lei Complementar n. 080/94 e artigo 5º, § 5º da 

Lei Federal n. 1.060/50). Provar-se-á o alegado pelos meios de prova em 

direito admitidos, notadamente os documentos inclusos, e demais que 

julgar necessária no decorrer do processo. Dá-se à causa o valor de R$ 

937,00 (novecentos e trinta e sete reais) para fins de alçada. Nestes 

termos pede e espera deferimento. Sinop/ MT, 10 de Julho de 2017. 

GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA - Defensora Público do 

Estado." DECISÃO: " Com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

Citem-se os interessados, por edital, para, querendo, responder os termos 

da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 721, do CPC). Intime-se." 

Observação: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA, digitei. SINOP, 14 de setembro 

de 2018 CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA - Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 231071 Nr: 6255-24.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSDS, HSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 27 de março 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 e o Ministério Público.
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 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 243772 Nr: 14323-60.2015.811.0015

 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: AGG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KVDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls. 56, designo 

audiência de tentativa de conciliação para realizar-se no dia 05 de 

novembro de 2018, as 15h30min, e 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, encaminho estes autos para as expedições 

necessárias. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a 

parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC(A intimação do autor para a 

audiência será feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 180015 Nr: 819-55.2013.811.0015

 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: BDSP, EDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte requerida, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas alegações finais, sob pena de 

preclusão.

2. Cumprido o item anterior ou decorrido o prazo, abra-se vista dos autos 

ao Ministério Público.

3. Ao final, voltem-me conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 238697 Nr: 11232-59.2015.811.0015

 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: FTV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 31 de outubro de 2018, às 16h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 159346 Nr: 6641-93.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECDO, NC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção à petição de fls. 85/98, indefiro o pedido de decretação da 

prisão civil, tendo em vista que tal medida não pode ser admitida no 

presente feito, uma vez que este tramita nos moldes do antigo artigo 732 

do Código de Processo Civil de 1973 (fl. 22), tendo como sanção a 

constrição patrimonial, não sendo admitida a coação pessoal.

 2. Por conseguinte, defiro o pedido de protesto e determino a expedição 

de ofício ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil.

3. No mais, intime-se a parte exequente, por meio de sua advogada, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 264641 Nr: 6310-38.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDGM, JVGM, ADRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SCOMPARIN - 

OAB:OAB/MT 21.803, LILIANE RANECO - OAB:OAB/MT 17.579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Designo nova audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 11 de fevereiro de 2019, às 14h30min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Por conseguinte, determino a expedição de ofício às empresas de 

telefonia, água e energia, para que no prazo de 10 (dez) dias informem o 

Juízo acerca de eventual endereço da parte requerida.

2.1. Do mesmo modo, determino que a Secretaria de Vara realize nova 

pesquisa de dados junto ao Sistema SIEL em busca de informações 

acerca de eventual endereço dos requeridos.

3. Intime-se o(a) réu(ré) por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para que 

compareça à audiência designada.

4. Intimem-se as partes a fim de que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente 

de prévio depósito de rol, importando a ausência desta em extinção e 

arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia.

5. Notifique-se a Defensoria Pública, se alguma das partes for patrocinada 

pela Defensoria Pública, e o Ministério Público, para que, querendo, 

compareçam à audiência.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 261158 Nr: 4379-97.2016.811.0015

 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: JESSE FERRAZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUCE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 27 de março de 2019, às 15h30min, nos termos do artigo 357, § 3º do 

Código de Processo Civil.

2. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

3. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 233034 Nr: 7468-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAADS, AADS, JCADS, AA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos autos acerca da proposta 

apresentada pelo executado às fls. 32/41, oportunidade em que deverá 

realizar os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171266 Nr: 6481-34.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDCD, DDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 Vistos em correição permanente.

1. Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, junte nos autos a “declaração de quitação” do 

débito alimentar, mencionada na petição de fl. 109-v, vez que não 

acompanhou a missiva, sob pena de preclusão.

 2. Sem prejuízo da determinação anterior, oficie-se à Comarca deprecada, 

para que, caso conste na missiva, proceda ao envio da “declaração de 

quitação” do débito alimentar, vez que não acompanhou a Carta Precatória 

quando da sua devolução, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Aportando aos autos o documento solicitado, ou decorrido o prazo, 

intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias se 

manifeste no feito, realizando os requerimentos que entender cabíveis, 

sob pena de extinção do feito pela presunção do pagamento.

4. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Ao final, 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.: 108531 Nr: 875-30.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TU, MDGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO LUIS DA SILVA - 

OAB:16.561-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO LAVEZZO - 

OAB:5709/MT, SILVIO LUÍS TIETZ - OAB:7809-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte exequente atingiu a maioridade civil (fl. 18), 

determino a sua intimação, por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, regularize a sua representação processual, 

oportunidade deverá se manifestar acerca da certidão de fl. 235, bem 

como informar o atual endereço da parte requerida a fim de dar o devido 

prosseguimento ao feito, ou requerer o que entender de direito, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 257782 Nr: 2378-42.2016.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMP, VLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - 

OAB:MT nº 18.434, ZEILA ROCHA OLIVEIRA BENEVIDES - 

OAB:MT/7.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção à petição de fls. 47/48, intime-se a parte autora, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 10 (dez) dias, cumpram a 

determinação constante no item “1” da decisão de fl. 39, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.

 2. Cumprida a determinação do item anterior ou decorrido o prazo, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Após, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 242760 Nr: 13803-03.2015.811.0015

 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: JBG, ABDS, HMMDS, RCFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE BATISTA DE 

AGUIAR - OAB:17541, CHARLY HOEGER - OAB:12668/MT, DANIEL 

BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT, ROSANA GIMENEZ GEBAUER - OAB:13761/MT, SANDRA 

SATOMI OKUNO DE AGUIAR - OAB:3499/MT, TATIANY TIAGO 

PAGLIARI HOEGER - OAB:17610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, 

defiro a expedição do(s) alvará(s) pretendido(s) para fins de autorizar 

Josicleia Batista Gomes, Adrian Batista Gomes e Hudson Myguel Milome da 

Silva, a levantarem os valores relativos à verba rescisória, em nome de 

Florival Lorenço da Silva, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

Josicleia Batista Gomes e, os demais 50% (cinquenta por cento) serão 

rateados entre Adrian Batista Gomes e Hudson Myguel Milome da Silva 

(representados por suas genitoras), na proporção de 25% (vinte e cinco 

por cento) para cada um. Por conseguinte, julgo extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Em consonância com o parecer ministerial, deixo de 

determinar a prestação de contas e/ou depósito em conta poupança 

referente aos valores destinados aos filhos menores.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, expeça(m)-se o(s) 

atinente(s) alvará(s) e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 191065 Nr: 12691-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HNG, LNG, CAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, Jodson Antonio Cutrim dos 

Santos - OAB:18218/E, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Em que pese à parte exequente Hillary Nitschi Godoy ter pugnado pela 

homologação do pedido de desistência da ação (fl. 65), verifico que a 

parte não está devidamente representada processualmente, por 

conseguinte, considerando que a exequente Laryssa Nitschi Godoy 

também já atingiu a maioridade civil, determino a intimação das exequentes, 

por meio de suas advogadas, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularizem as respectivas representações processuais, oportunidade em 
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que deverão realizar os requerimentos que entender cabíveis, sob pena 

de extinção do feito, sem resolução do mérito.

2. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 186620 Nr: 7800-03.2013.811.0015

 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: ALM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DOS SANTOS 

BORGES - OAB:16.648-MT, VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - 

OAB:MT-13.450, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Vistos em correição permanente.

1. Designo audiência de saneamento e organização do processo para o 

dia 14 de novembro de 2018, às 14h30min, nos termos do artigo 357, § 3º 

do Código de Processo Civil.

2. Sem prejuízos da determinação anterior, determino a realização de 

estudo psicossocial com o requerente, a infante e a requerida, devendo 

ser realizado pela equipe multidisciplinar desta Comarca, composta pelas 

servidoras Ana Maria e Glenda, relatando tudo que for possível e 

necessário para conhecimento das condições de convivência da menor, 

bem como se é benéfico para a infante a regulamentação das visitas da 

genitora, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência.

4. Notifique-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 155995 Nr: 3151-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FBDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Em atenção à petição de fls. 50/54, condeno o Estado de Mato Grosso 

ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 01 URH, que 

corresponde a R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e 

um centavos), ao(à) Coordernador(a) do Núcleo de Prática Forense e 

Estágio Supervisionado da Universidade UNIC, em razão dos serviços 

prestados como “advogado dativo” da parte ré. Expeça-se certidão de 

acordo com o Provimento da Corregedoria Geral de Justiça.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3. Após as providências necessárias, em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais.

 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:

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls. 80/81, designo 

Audiência de tentativa de conciliação para realizar-se no dia 01 de 

Outubro de 2018, as 15h30min, e 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, encaminho estes para as expedições 

necessárias. Certifico ainda que, não será expedida intimação para a 

parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. (A intimação do autor para 

a audiência será feita na pessoa de seu advogado).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 162269 Nr: 10003-06.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMDCS, RC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, FRANK JURIDE PELEGRINI - OAB:OAB/PR 45326, 

JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:OAB/MT 5915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIAN DENARDI DE 

BRITTO - OAB:37104/PR, FERNANDA LUIZA LONGHI - OAB:45361/PR, 

JULIANE CARVALHO DA SILVA LORA - OAB:54442/PR, THAIS 

RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO - OAB:15.560-MT

 Vistos em correição permanente.

1. Considerando que a parte exequente regularizou a sua representação 

processual (fl. 103), determino a sua intimação, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste no feito, 

realizando os requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção, 

sem resolução do mérito.

2. Após, abra-se nova vista ao Ministério Público.

3. Em seguida, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpre-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 158353 Nr: 5539-36.2011.811.0015

 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: JDFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT, UGO ÂNGELO RECK DE MENDONÇA - 

OAB:14.704-MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O, VITOR 

MENDES NUNES FILHO - OAB:14037/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Certifico que, em cumprimento a determinação de fls. 159, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de Setembro de 2018, 

as 16h30min, e 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, encaminho estes para as expedições necessárias. Certifico ainda 

que, não será expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, 

§ 3o do CPC(A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa 

de seu advogado).

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA, na pessoa de seu 
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advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 518,36(Quinhentos e dezoito 

reais e trinta e seis centavos ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 141,51(Cento e quarenta e um reais e 

cinquenta e um centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento. 

Advertência: referido (s) valor (es) poderá (ão) sofrer alteração (ões) em 

virtude do tempo decorrido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 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

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 424,46(quatrocentos e vinte e 

quatro reais e quarenta e seis centavos), sob pena de restrição do nome 

da parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 47,61(Quarenta e sete reais e sessenta e um 

centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento. Advertência: 

referido (s) valor (es) poderá (ão) sofrer alteração (ões) em virtude do 

tempo decorrido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 274513 Nr: 12789-47.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA TAVARES DO NASCIMENTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 223726 Nr: 1896-31.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE LUIZ BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 216483 Nr: 15982-41.2014.811.0015

 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: GECILDA DA SILVA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem no prazo de cinco (05) dias, acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 275885 Nr: 13643-41.2016.811.0015

 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: LEONARDO JAMBERS FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEJUDH - SECRETARIA DE ESTADO DE 

JUSTIÇA E DIRETOS HUMANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

20024/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, que a parte requerida foi intimada para se manifestar, contudo, 

não apresentou resposta conforme fls. 42, razão pela qual intimo a parte 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 218803 Nr: 17519-72.2014.811.0015

 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: CELITA TERESINHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLA VALADARES 

NOGUEIRA FRANCO PEREIRA - OAB:18.908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, expeço intimação ao autor para que se manifeste no prazo de 

trinta dias, sobre a contestação do Município de Sinop, conforme fls.40, e 

ainda certifico conforme fls. 66, que o Estado de Mato Grosso foi citado, 

porém não se manifestou.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 177871 Nr: 13709-60.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVA DE MATOS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 185-198 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 181-182 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 
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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. 

183-184, 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.: 103190 Nr: 10178-05.2008.811.0015

 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 CECÍLIA NIEDO ZUBLER

 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. 168-184 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 166-167 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.: 150370 Nr: 11493-97.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DE FÁTIMA CARDOSO

 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. 206-210 apresentados pelo 

Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 203-205 e DETERMINO o quanto 

segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Por fim, diante da INFORMAÇÃO de que a parte EXEQUENTE 

encontra-se APOSENTADA (fls. 202), DETERMINO a NOTIFICAÇÃO do 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

SINOP/MT, para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 30 

(trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte 

Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 204, 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;

 III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 175415 Nr: 11008-29.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DA SILVA

 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. 78-80 apresentados pela 

Contadoria Judicial, conforme DECISÃO de fls. 75-77, 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. 83, 

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.: 182299 Nr: 3245-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE TERESINHA CIELO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR MUNICÍPIO DE 

SINOP-MT - OAB:

 Vistos etc.

I – HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 112-115 apresentados pela 

Contadoria Judicial, conforme DECISÃO de fls. 110-111, bem como os 

CÁLCULOS de fls. 120 apresentados pela parte Exequente por meio do 

PETITÓRIO de fls. 119, 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 
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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.: 179020 Nr: 14875-30.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA DA SILVA DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 187-199 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 183-184 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. 

185-186, 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.: 322382 Nr: 4578-51.2018.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYTON JÚNIOR DE SOUZA, JEFFERSON JÚNIOR DE 

SOUZA, CLAUDETE MENDES DOS SANTOS, JULIANA CAMPOS DE 

SOUSA, LEIDIANY MARY RIBEIRO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR A. PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.284 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO PERMANENTE.

 I – Inicialmente, REVOGO o DESPACHO de fls. 95-96, eis que, conforme 

PETITÓRIOS de fls. 98 e fls. 99-101, e, da detida análise do PEDIDO 

INICIAL, o ESTADO de MATO GROSSO não integra a lide;

 II – Assim, na forma do artigo 513 §2º, INTIME-SE a parte EXECUTADA – 

ENERGISA MATO GROSSO - para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver;

III - Fica a parte EXECUTADA advertida de que, transcorrido o PRAZO 

previsto no art. 523 sem o PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, ini¬cia-se o 

PRAZO de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, APRESENTE, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO;

IV - Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

DÉBITO será ACRESCIDO de MULTA de 10% (dez por cento) e, também, 

de HONORÁRIOS de ADVOGADO de 10% (dez por cento);

V - Efetuado o PAGAMENTO PARCIAL no prazo alhures previsto (item I), a 

MULTA e os HONORÁRIOS (item III) INCIDIRÃO sobre o RESTANTE;

VI - Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será 

expedido, desde logo, MANDADO de PENHORA e AVALIAÇÃO, 

seguindo-se os ATOS de EXPROPRIAÇÃO;

VII - Por fim, CERTIFICADO o TRÂNSITO em JULGADO da DECISÃO e 

TRANSCORRIDO o PRAZO do art. 523, mediante o recolhimento das 

respectivas taxas, a parte EXEQUENTE poderá REQUERER diretamente à 

Serventia a EXPEDIÇÃO de CERTIDÃO, nos termos do art. 517 do CPC, que 

servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, do Código de Processo 

Civil.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 173488 Nr: 8696-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE DE OLIVEIRA BARRETO

 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. 93-96 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 88-89 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. 90, 

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.: 103168 Nr: 10194-56.2008.811.0015

 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: TESSA DOS ANJOS RAMOS

 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. 169-177 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 167-168 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;
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 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. 

178-179, 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.: 129513 Nr: 8728-56.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CASSIO CASSEB 

LIMA, EDSON MACHADO MONTEIRO, DAN ANTONIO MARINHO CONRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Diante do DECURSO do PRAZO de SUSPENSÃO, INTIME-SE o 

EXEQUENTE para MANIFESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção e arquivamento;

II – Após, façam-me os autos em conclusão.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180837 Nr: 1678-71.2013.811.0015

 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: IRACEMA DE ALMEIDA CARDOZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Da detida análise dos autos, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida, no prazo de 

30 (trinta) dias, referente à INCORPORAÇÃO ao SALÁRIO da parte 

Exequente o PERCENTUAL apresentado às fls. 181 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.

II - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181278 Nr: 2183-62.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADINEU SABÓIA 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:

 Vistos etc.

 I – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 132-144 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 130-131 e DETERMINO o 

quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

 b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de 

quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de 

OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 

(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na 

agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos 

termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

II – Ainda, DEFIRO a JUNTADA do CONTRATO de HONORÁRIOS de fls. 

145, 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.: 238733 Nr: 11252-50.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA BETE DA SILVA

 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 – Inicialmente, HOMOLOGO os CÁLCULOS de fls. 35-50 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 30-31 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. 34, 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 436 de 528



 Cod. Proc.: 173477 Nr: 8685-51.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES SALVIANO

 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. 144-145 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 138-139 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. 

143, 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.: 93499 Nr: 549-07.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MASSAKI TARUMOTO - 

OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Diante do PETITÓRIO de fls. 202-206, CUMPRA-SE a PARTE FINAL do 

ITEM II da DECISÃO de fls. 200-201;

 II – Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 170525 Nr: 5597-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORILDES GUAREZE FORTES

 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. 85-99 apresentados 

pelo Exequente por meio do PETITÓRIO de fls. 81-82 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. 

83-84, 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.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005284-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

F. M. COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO SIEBEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005284-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: F. M. COMERCIO DE PECAS 

LTDA - ME REQUERIDO: TIAGO SIEBEN Vistos, etc. Da análise atenta dos 

autos verifico que o requerido ainda não fora citado. Sendo assim, DEFIRO 

o pleito do requerente, no sentido de proceder à citação do requerido via 

oficial de justiça. Dessa forma, DETERMINO: I - DESIGNE-SE NOVA DATA 

PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e pauta deste 

Juizado. Após, EXPEÇA-SE mandado de citação/intimação da parte 

requerida, a ser cumprida através de Oficial de Justiça, no endereço 

declinado em ID. 15129806, para comparecimento em audiência, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada; II - Restando 

negativa a diligência, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. III - Após, de tudo 

CERTIFICADO, concluso para deliberação. Sirva o presente como 

MANDANDO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009011-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA SANTOS DIAS (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009011-18.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIANA SANTOS DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I – Ante a informação 

lançada em ID. 13868864, INTIME-SE o promovido para que, no prazo de 

10 (dez) dias, comprove a regularização da obrigação de fazer, nos 

termos da sentença de ID. 11058873, sob pena de aplicação de multa, que 

fixo em R$ 100,00 (cem) reais por dia de atraso no cumprimento da 

obrigação, com fundamento no art. 52, inciso V, da Lei n.º 9.099/95; II - 

Ultimado o aludido prazo, com ou sem manifestação da requerida, 

CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para deliberação. 

Cumpra-se, servindo presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, 
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CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011919-31.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS EDU GRUEN (ADVOGADO(A))

VANDERLEI DE LIMA PALHAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DE GODOY BUENO (ADVOGADO(A))

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011919-31.2014.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI DE LIMA PALHAO 

EXECUTADO: ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI Vistos, etc. I - Diante do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica aportado em ID. 

13464267, CITEM-SE os sócios da empresa executada, consoante 

qualificação indicada pela parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem quanto ao pedido de DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA, consoante determina o artigo 135 do 

Código de Processo Civil; II - Ultrapassado o referido prazo, com ou sem 

manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Serve o presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002744-64.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002744-64.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MOISES DOS SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno dos autos da 

Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo manifestação nos 

autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o ARQUIVAMENTO do 

presente feito, sem prejuízo do eventual desarquivamento para execução 

do julgado, isto no prazo de 06 (seis) meses. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011473-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO LINO ANDRADE SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011473-57.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOAO LINO ANDRADE 

SANTOS JUNIOR REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I - Ante o retorno 

dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não havendo 

manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já autorizado o 

ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020034-07.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8020034-07.2015.8.11.0015. REQUERENTE: WEVERTON GOMES DE 

ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. I - Em 

atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado 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); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III – Oportunamente, tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012292-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (EXEQUENTE)

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDI TAQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES NETO (EXECUTADO)

MARIANA AMORIM RIPOL (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012292-91.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: EDNALDO COLLI EXECUTADO: 

LEIDI TAQUES DE OLIVEIRA, JOSE ANTONIO GONCALVES NETO Vistos, 

etc. Diante da renúncia da advogada nomeada em favor dos requeridos 

em mov. id. n° 14408785, determino que se intime, por meio de telefone, a 

executada Leidi Taques de Oliveira, quanto a penhora online realizada nos 

autos, para, querendo, impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, 

diante do certificado em mov. id. n° 14727494, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 13 

de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009062-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO REAL EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009062-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALAIDE RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A, PORTO REAL 

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LTDA Vistos, etc. I - Intime-se a autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o 

comprovante de endereço em seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou 

justifique a impossibilidade de fazê-lo, juntando outro documento hábil à 
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comprovação da residência (por exemplo, contrato de aluguel), uma vez 

que a comprovação da residência é essencial à aferição de competência 

do Juízo; II - Com o aporte, concluso para apreciação do pleito de tutela; 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 13 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009014-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCILENE PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

LUCIA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE SOUZA BARBOZA FILHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009014-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANTONIO DE SOUZA 

BARBOZA FILHO, FRANCILENE PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: ISRAEL 

GONÇALVES Vistos, etc. I - Intime-se o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE A INICIAL, juntando o comprovante de endereço em 

seu nome, nos termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo; II - Com o aporte, 

concluso para apreciação de tutela; Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008986-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEVIO PEGORARO (ADVOGADO(A))

CREUSA DA SILVA BORGES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

TAIS RODRIGUES DE MELO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008986-68.2018.8.11.0015. AUTOR(A): CREUSA DA SILVA BORGES 

RÉU: BANCO BMG Vistos, etc. Intime-se a autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos cópia dos documentos 

pessoais e comprovante de endereço. Após, conclusos para análise da 

tutela. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 13 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006622-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAPHINE DOROSO BUOSI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006622-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA ALVES DOS SANTOS 

DA SILVA REQUERIDO: CLARO TV Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de ID. 15049308. 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

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 241640 Nr: 13051-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678

 Código n° 241640

Vistos,

 Designo audiência para continuação da instrução processual para o dia 

26/11/2018, às 13h30 min.

Intimem-se as testemunhas Joyce Loana de Oliveira e Pamela Ramires 

Santos no endereço informado à fl. 139.

Às providências. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 199934 Nr: 2615-47.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO EDUARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN CARLOS SANTORE - 

OAB:6170-B, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13563

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o 

acusado LEANDRO EDUARDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 

comerciante, natural de Cascavel/PR, nascido no dia 07/07/1979, filho de 

Jandir dos Santos e Lidia Jablonski dos Santos, residente e domiciliado na 

rua Luiz Mena, nº 1190, B, Centro, Matupá/MT, com fundamento no artigo 

386, inciso VIII do Código de Processo Penal.Não há bens a serem 

destinados.Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, promova-se as 

comunicações necessárias, dê-se baixa e arquive-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 334408 Nr: 12378-33.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURISMAR ZONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SCHERER - 

OAB:101010, JOÃO FELIPE DAMIANI - OAB:24596

 Carta Precatória - Código Apolo 334408

Vistos.

Trata-se de Carta Precatória com a finalidade de proceder a inquirição das 

testemunhas Valdirene Teresinha Welter e Cristian Patrick Perin.

Designo o dia 29 de Outubro de 2018, às 15h10min para cumprimento do 

ato deprecado.

Informe-se ao Juízo de origem, cientificando-o da data designada, bem 
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como que proceda as intimações necessárias, nos termos da Súmula 273, 

do STJ.

 Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se as testemunhas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 12 de Setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319565 Nr: 2763-19.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BIRCK - 

OAB:10093/MT

 Carta Precatória - Código Apolo 319565

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 15h20min.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 12.

Sinop, 12 de setembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 317933 Nr: 1618-25.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILDON DA SILVA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERSON PAULI - OAB:MT 

- 13534 / O

 Carta Precatória - Código Apolo 317933

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 13h45min.

Cumpra-se, conforme determinado à fl. 13.

Sinop, 12 de setembro de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

 Juíza de Direito em substituição legal

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 187026 Nr: 8242-66.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE GUSTAVO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CELERINO ALVIM DA 

FONSECA - OAB:10629

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FELIPE GUSTAVO DE SOUZA, Cpf: 

04471028189, Rg: 22772170, Filiação: Elizabete Souza Santos e Francisco 

Esio de Souza, data de nascimento: 02/04/1991, brasileiro(a), natural de 

Colíder-MT, solteiro(a), chefe de depósito, estudante, Telefone 

66-9654-5170. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado para comparecer a Secretaria da 

Segunda Vara Criminal desta Comarca, a fim de efetuar o pagamento das 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, no importe de R$ 506,73 

(quinhentos e seis reais e setenta e três centavos), o qual será atualizado 

no ato do pagamento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 09 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176503 Nr: 12204-34.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODALIR TURATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA - OAB:16849/O

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ODALIR TURATTI, Cpf: 51581639953, 

Rg: 2372734-9, Filiação: João Batista Turatti e Iria Apolonia Turatti, data de 

nascimento: 20/04/1962, brasileiro(a), natural de Palmitos-SC, convivente, 

tec. em agropecuaria, pedreiro, Telefone 9981-4065. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado para comparecer a Secretaria da 

Segunda Vara Criminal desta Comarca, a fim de efetuar o pagamento das 

custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, no importe de R$ 506,73 

(quinhentos e seis reais e setenta e três centavos), o qual será atualizado 

no ato do pagamento.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 09 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 312260 Nr: 15924-33.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON LOPEZ GONÇALVES DE 

SOUZA, LEANDRO DO ROSARIO KREUSCH, JEAN ERLICH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ROBSON REZENDE DOS SANTOS - OAB:16.428/MT

 Por todo o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno Wellington 

Lopez Gonçalves de Souza, Leandro do Rosário Kreusch e Jean Erlich da 

Silva como incursos nas penas do art. 33, “caput”, e 35, “caput”, da Lei nº 

11.343/2006, às rspectivas penas privativas de liberdade de 09 (nove) 

anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 10 (dez) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão; e 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, todos em 

regime inical fechado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 331349 Nr: 10350-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097, JOAO CARNEIRO BARROS NETO - OAB:15216/O, 

MARCELO FRAGA DE MELLO - OAB:MT 8.166-B, ROGÉRIO FERREIRA 

DA SILVA - OAB:7868-A

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de interrogatório 

do réu Evandro Ribeiro para 06.11.2018 (terça-feira) às 13:45 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 os advogados constituídos (f. 08).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado
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 Cod. Proc.: 333275 Nr: 11611-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR BORGES CORDEIRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição da 

testemunha Robson Bedin para 06.11.2018 (terça-feira) às 14:30 horas, 

devendo ser intimada pessoalmente, por mandado, mercê dos arts. 351 e 

370 do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem.

 Intimem-se o Ministério Público e os advogados constituídos (f. 10).

Cumpra-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 301714 Nr: 9436-62.2017.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas - Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLÉSIO BORTOLAS - 

OAB:17.544-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em conformidade com a promoção Ministerial da fl. 26, intime-se o 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar sua propriedade 

em detrimento do contrato de compra e venda acostado à fls. 36-39 do 

processo n.º 3127-25.2017.811.0015.

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, vista ao Ministério 

Público.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N.º 197/2018/RH

O Dr. JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da Comarca 

de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais;

Considerando o teor do Ofício n.º 26/2018/GAB, de 5.9.2018, subscrito 

pelo Exmo. Sr. Luiz Otávio Pereira Marques, Juiz de Direito da 3ª Vara 

Cível.

 RESOLVE:

 Art. 1º - NOMEAR a senhora THAIZA CARLA FERREIRA PRADO, para 

exercer as funções do cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, 

do Juízo da 3ª Vara Cível, com efeitos a partir da data da assinatura do 

termo de posse e compromisso e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 14 de setembro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001271-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES ROSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AMABILE MARIA GATTIBONI VARGAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON PARIZOTTO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MARILDES RIBEIRO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NILSON PINTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EBRAIM ANTONIO PARISOTTO (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CRISTINA SILVEIRA DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

 

VISTOS. Requer a inventariante, a liberação de alvarás para levantamento 

de valores da conta bancária do de cujus, para fins de efetuar o 

pagamento de despesas relativas aos impostos dos bens do espólio (ITR, 

DARF, etc). Pois bem. Há nos autos prova de todas as necessidades que 

justificam a liberação do alvará. Ademais, a quitação dos impostos é 

necessária ao regular andamento do inventário/arrolamento. Assim, 

DEFIRO o levantamento da quantia discriminada em Id. 14604770, 

exclusivamente para fins de pagamento dos débitos relativos aos bens do 

espólio. Expeça-se o ALVARÁ, conforme requerido em Id n. 14604770, 

devendo a inventariante prestar conta no prazo de 30 dias. Quanto ao 

pedido de reconsideração do indeferimento de habilitação do pretenso 

herdeiro Ebraim Antonio Parisotto, intime-o para que junte aos autos 

certidão de nascimento atualizada. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007302-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. L. (ADVOGADO(A))

J. T. D. L. (ADVOGADO(A))

J. L. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. D. O. J. (ADVOGADO(A))

C. L. M. D. H. (ADVOGADO(A))

J. L. D. O. F. (REQUERIDO)

W. C. D. A. (ADVOGADO(A))

 

Vistos. I- Em que pese as certidões de id. 15323187 e 15324104 

redesignando audiência para o dia 29/05/2018 e, tendo em vista a 

convocação deste magistrado como juiz auxiliar da Corregedoria do TRE 

(Processo administrativo CIA 0082758-29.2018.811.0000), redesigno o 

referido ato para o dia 13/11/2018, às 14 horas. II- Intimem-se as partes e 

seus patronos. III- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 318831 Nr: 15219-16.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DFDS, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEY SIMONE GUIMARÃES 

DO NASCIMENTO - OAB:24114

 VISTOS.

Danielle Ferreira de Souza, representada por sua genitora Laudiceia 

Ferreira de Souza, ingressou com a presente ação de Investigação de 

Paternidade em desfavor de Marcelo Duarte da Silva.

O requerido citado, apresentou contestação (fl. 44).

À fl. 67 a autora requer a desistência do pedido.

Intimado sobre o pedido de desistência, o requerido quedou-se silente.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista a manifestação da parte requerente pela desistência da 

ação, por não ter mais interesse em dar continuidade ao processo, não 

resolvo o mérito do presente feito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII c/c 

art. 200, § único ambos do CPC.

Revogo a fixação de alimentos provisórios de fl. 55.

Sem custas, por tratar-se de beneficiária da Justiça Gratuita.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.
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2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006788-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR (ADVOGADO(A))

DENIZE FERNANDES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Wender Leonardo Nascimento de Matos (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1006788-97.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AGJ. Retifique-se o PJE e fazer constar o nome correto da ação, qual 

seja, Ação de Divórcio Litigioso. Intime-se a autora para trazer aos autos a 

certidão de nascimento do filho, eis que consta dos autos apenas uma 

certidão de nascimento de infante. Na mesma oportunidade, a autora deve 

trazer aos autos o documento dos bens partilháveis que houver e formular 

requerimento de partilha. Com a emenda, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383877 Nr: 1325-02.2015.811.0002

 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: LEGS, OAGS, MSGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18.359/O, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40. Conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 296903 Nr: 17270-34.2012.811.0002

 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: MLDN, JDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARY CHRISTIANE BERTAIA 

DAL'MASO - OAB:13390

 VISTOS, ETC. Expeça-se Carta Precatória para colher o depoimento 

pessoal do requerido naquele Juízo. Endereço do requerido às fls. 149. 

Oficie-se ao empregador do requerido, , qual seja, Rio Móveis, no 

endereço que segue, Av. Governador Julio Campos, 266- Setor Comercial, 

cidade de Sinop (telefone comercial 66-3532-4573. CEP 78.550-286), para 

que encaminhe a este Juízo os seus três últimos comprovantes de renda, 

bem ainda que proceda ao desconto em folha de pagamento dos alimentos 

provisórios fixados às fls. 22, com o posterior depósito na conta da 

genitora do requerente, Banco do Brasil. Agencia 2764-2, conta corrente 

59.604-3. O requerido é gerente da loja de móveis Rio Móveis. Vindo aos 

autos, às alegações finais. Após, conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 400235 Nr: 11423-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE JACIARA - OAB:

 FUNDAMENTO E DECIDO.As partes devem trazer aos autos os 

documentos que comprovam a ausência de impedimento ao 

casamento.Sem prejuízo do contido acima, passo a fixar os pontos 

controvertidos e determinar as provas que serão produzidas em audiência 

de instrução e julgamento.As questões sobre as quais recairão as provas 

são: as necessidades da filha e a possibilidade do requerido, no tocante 

aos alimentos, bem ainda a união estável – que deve ser comprovada, não 

obstante o reconhecimento pelo réu , visitas/convivência paterna e partilha 

de bens.Designo audiência de instrução e julgamento para data de 13 DE 

NOVEMBRO DE 2018, ÀS 14 HORAS E 20 MINUTOS. Intimem-se as partes 

para prestar depoimento pessoal.Expeça-se carta precatória para 

intimação do requerido para ser ouvido perante este Juízo. Não havendo 

possibilidade de comparecer a este Juízo, poderá ser ouvido no Juízo 

deprecado.Autorizo a produção de prova testemunhal, devendo, o rol – 

que deve preencher os requisitos do art. 450, do CPC, abaixo transcrito -, 

ser apresentado no prazo de sete dias a contar da intimação para 

audiência de instrução e julgamento (art. 357, § 4º, do CPC). (...)III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que 

servir;IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou 

pela Defensoria Pública;V - a testemunha for uma daquelas previstas no 

art. 454.§ 5o A testemunha que, intimada na forma do § 1o ou do § 4o, 

deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá 

pelas despesas do adiamento.Expeça-se o necessário à realização do 

ato, intimando-se todos.Cientifique-se a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 13 de Setembro de 

2018.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 449957 Nr: 11871-82.2016.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIRLENE APARECIDA GOMES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOUGLAS WILSON RAMOS, RFR, 

CINIRA FERREIRA DOS SANTOS, ACMR, DANIELLE DE OLIVEIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS SPADINI - 

OAB:9679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN DE OLIVEIRA 

CELESTINO BATISTA - OAB:, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - 

OAB:18103, SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - OAB:18103/MT

 VISTOS etc.

Acolho o pleito do Ministério Público de fls.142.

Proceda-se ao balanço patrimonial do estabelecimento tendo em vista que 

o autor da herança era empresário, de acordo com os artigos 620 § 1º, I e 

630 parágrafo único do CPC.

Nomeio para a finalidade, a perita a Sra. Sílvia Mara Leite Cavalcante, 

CRCMT 6.050, que deverá ser cientificada da nomeação.

A Sra. Perita poderá ser localizada em seu endereço comercial na Av. 

Isaac Povoas, 1331, sala 101, Edifício Milão, Bairro Popular, Cuiabá/MT, 

CEP 78045-900. Contato (65) 3023-3555 / (65) 99225-5000. E-mail: 

valorcontabil@terra.com.

Intimem-se os herdeiros interessados para que no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestem nos autos, acerca das avaliações encartadas no 

processo às fls. 137/140.

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 12 de Setembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 350897 Nr: 16492-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDSR, ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Therezinha Heloisa Bruno de 

Pinho Silva - OAB:OAB/MT - 589, VANESSA PINHO SILVA - 

OAB:11183, WAGNER ROBERTO PEREIRA - OAB:16.278 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 16492-93.2014.811.0002.

Código nº. 350897.

VISTOS etc.

 Oficie-se como requerido às fls. 81, item “d”.

Havendo informação a respeito de vínculo empregatício, oficie-se ao 

empregador para desconto da pensão em folha de pagamento com 

posterior depósito na conta bancária da parte credora.

Reitere-se a intimação para emendar à inicial.

Não havendo manifestação, conclusos para sentença.

Não havendo conta indicada nos autos, e, havendo vínculo empregatício, 

intime-se a parte credora para informá-la nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 04 de Setembro de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 263717 Nr: 2934-59.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAE, MARCIA MOTTA DA SILVA ESTRELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ ESTRELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDIANE COSTA DA SILVA - 

OAB:9.250/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$413,40 totalizando em R$ 413,40 conforme cálculo de fls., SOB PENA 

DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 292832 Nr: 12676-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRTDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suyan Magalhães de Lima - 

OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PACHECO - 

OAB:16920/PR, SERGIO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:35.666

 VISTOS etc.

Aguarde-se a deliberação no processo apenso.

Caso o feito prossiga neste Juízo, o pai deve requerer o que entender de 

direito.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 31 de Agosto de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 435064 Nr: 4099-68.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCMGR, EIMR, SSR, RR, MSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:16602 MT, HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB:4344-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MÁRTINES 

GONÇALVES DE AMORIM - OAB:21353/O, MARILENE GALVÃO F. DO 

VALE - OAB:OAB/MT 10.132

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x ) intimar a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste 

sobre a petiçãod e fls.67/71.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 326979 Nr: 23313-50.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKDOC, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x )intimar a parte autora para que no prazo de 10 (dez) dias apresente 

memória d cálculo do débito alimentar cobradao nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 450243 Nr: 12011-19.2016.811.0002

 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: VFDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGDOS, IADOS, IMDOS, NMCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO: "VISTOS etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União 

Estável “Post Mortem”. Compulsando os autos, verifica-se que a única 

requerida citada foi a Sra. Nathália Maria Calmon da Silva - filha (fls. 

71/72). Os requeridos Ilene Galvão de Oliveira Silva (esposa), Iliel Antonio 

de Oliveira Silva (filho) e Ilielma Mary de Oliveira Silva (filha) não foram 

localizados para citação pessoal (fls. 76).

Ademais, pelo que se verifica dos autos, a autora não indicou para figurar 

no pólo passivo da ação todos os herdeiros do falecido, de modo que 

deve ser incluído o herdeiro Emmanuel Ilaniel de Oliveira Silva (filho), bem 

ainda a viúva Ilene Galvão de Oliveira Silva, com os dados para a 

respectiva citação. Nos autos de Inventário em apenso (código nº. 

269659), consta o endereço do requerido Iliel Antonio de Oliveira Silva (fls. 

27). Cite-se. O endereço dos herdeiros Ilielma Mary de Oliveira Silva e 

Emmanuel Ilaniel de Oliveira Silva indicado nas primeiras declarações (fls. 

27 do processo em apenso) é o mesmo constante da presente ação às 

fls. 77, de modo que a autora deve indicar o atual endereço destes para 

citação. Intime-se. Cumpra-se."

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006136-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. D. S. D. (REQUERENTE)

V. C. D. A. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALANA CRISLEY GOMES OAB - 004.047.331-74 (REPRESENTANTE)
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Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE Processo Judicial Eletrônico 1006136-80.2018.11.0002 

Certidão – Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 06/08/2018 (Id 

14241040), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

designo audiência de conciliação para o dia 30 de outubro de 2018 às 

14h30. Várzea Grande/MT, 14 de setembro de 2018. Fátima Maria 

Wanderley Sales Técnica Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001429-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. B. (AUTOR(A))

B. B. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. G. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE Processo Judicial Eletrônico 1001429-06.2017.11.0002 

Certidão – Designação de Audiência Cumprindo Decisão de 07/08/2018 (Id 

13727811), autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

designo audiência de conciliação para o dia 06 de Novembro de 2018 às 

16h00. Várzea Grande/MT, 14 de setembro de 2018. Fátima Maria 

Wanderley Sales Técnica Judiciário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 269412 Nr: 9268-12.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LP, EP, LCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/CURADORA - OAB:3268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Bezerra benevides 

Ramos - OAB:13350/MT

 Vistos etc.

 Nos termos do art. 178, II, c/c art. 698, ambos do CPC/2015, ouça-se o 

representante do Ministério Público para manifestar-se em relação ao 

acordo entabulado pelas partes, e, em seguida, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 330871 Nr: 27159-75.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDM, ARDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - CURSO DE DIREITO DA UERN - OAB:, NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - UNIVAG - OAB:, Paulo Fernando Schneider UNIVAG - 

OAB:8.117

 DELIBERAÇÃO: Dê-se vista à Defensoria Pública pelo prazo de 10 (dez) 

dias. Os presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 300417 Nr: 21066-33.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDRMEO, DDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593, HUDYANE M. DE OLIVEIRA - OAB:MT 15.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

UNIVAG - OAB:230904/SP, COORDENADOR DA UNIVAG - NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS 

SANTOS - OAB:16.641 E

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos a parte autora, para intimar sobre a 

devolução da Carta Precatória, encartada as fl. 99/101.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 453825 Nr: 13541-58.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDOPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:MT 14.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., impulsiono estes autos para intimação da parte autora, 

manifestar quanto a devolução da carta precatória, encartada as fls. 

32/35

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 427345 Nr: 25859-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDS, LDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo as normas contidas no artigo 203, § 4º do CPC. Impulsiono 

estes autos para intimação da parte requerente , para comparecer perante 

esta secretaria assinar a petição de fls. 91/92.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342971 Nr: 10275-34.2014.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDNEIA CRISTINA TRAJANO, Cpf: 

01290227136, Rg: 16531361, Filiação: Maria de Lourdes Trajano e Jose 

Trajano Filho, data de nascimento: 15/08/1985, brasileiro(a), Telefone 

96062691. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

manifestar interesse no prosseguimento do feito.

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, Gracielle Stefani Cruz, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de setembro de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003429-76.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

V. J. D. N. S. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto 

no Provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às 

partes da Perícia designada para o dia 27 de novembro de 2018 às 

17:30hs por ordem de chegada no consultório Dra Michele Taques Pereira 

Baçan, no endereço que segue abaixo: Rua Barão de Melgaço nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003429-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

V. J. D. N. S. (REPRESENTADO)

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 27 de novembro de 2018 às 17:30hs por ordem de 

chegada no consultório Dra Michele Taques Pereira Baçan, no endereço 

que segue abaixo: Rua Barão de Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 

9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003429-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA REGINA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

V. J. D. N. S. (REPRESENTADO)

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 27 de novembro de 2018 às 17:30hs por ordem de 

chegada no consultório Dra Michele Taques Pereira Baçan, no endereço 

que segue abaixo: Rua Barão de Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 

9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004837-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDIVALDO SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 27 de novembro de 2018 às 17:30hs por ordem de 

chegada no consultório Dra Michele Taques Pereira Baçan, no endereço 

que segue abaixo: Rua Barão de Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 

9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004837-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

EDIVALDO SANTANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

Conforme agendado pelo perito e cumprindo o disposto no Provimento n° 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos para intimar às partes da Perícia 

designada para o dia 27 de novembro de 2018 às 17:30hs por ordem de 

chegada no consultório Dra Michele Taques Pereira Baçan, no endereço 

que segue abaixo: Rua Barão de Melgaço nº 2754, Edifício Work Tower, 

9º andar, sala 908, Cuiabá-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001496-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DAVY ARTHUR DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre o 

seu não comparecimento a pericia

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008194-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KEISIANE NASCER NASCIMENTO (AUTOR(A))

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI (ADVOGADO(A))

ROBSON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008194-56.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): KEISIANE NASCER NASCIMENTO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. O Novo Código de Processo Civil, positiva de forma muito 

objetiva onde e quando será aplicada a prestação jurisdicional mais 

efetiva, e buscando esse objetivo, a Conciliação e a Mediação têm sido 

destacadas como importantes instrumentos para solução rápida e pacífica 

dos conflitos. Partindo dessa premissa, os processos de Cobrança de 

Seguro DPVAT, são enviados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania para realização de audiência de conciliação, onde a parte é 

submetida à perícia médica a fim de medir o grau de suas lesões no intuito 

de chegarem a um denominador comum e transigirem. No entanto, da 

análise do último relatório disponibilizado pelo Centro de Conciliação 

(09.03.2017), noto que dos 72 (setenta e dois) processos encaminhados 

ao Mutirão, somente em 01 (um) deles a seguradora ofereceu proposta de 

acordo, argumentando, que para apresentação de proposta, necessária 

seria a comprovação do pedido administrativo. A exigibilidade do prévio 

requerimento administrativo pela seguradora como condição para a 

apresentação de proposta de acordo, a meu ver, foge da função social da 

respectiva solenidade, porque além de se discutir o mérito, afronta o art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. Nesse sentido, deixo de encaminhar os 

processos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 

determinando que a audiência de conciliação/mediação seja realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 

125/2010 do CNJ. Para tanto, com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 06/11/2018, às 

12:00 horas, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 
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audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 259658 Nr: 18628-05.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA MENDES PEREIRA FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE APARECIDA MENDES 

PEREIRA - OAB:5019/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para depositar a 

diligencia do oficial manifestar

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 353187 Nr: 18126-27.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA BOSCARDINI GASPARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSÃO JURÊ FERREIRA SALES 

- OAB:OAB/MT 9.372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13-431-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a pericia designada 

para o dia 26 de setembro de 2018 às 9:30 hs, na residencia da autora, na 

rua Gonçalo Gomes, 167, bairro manga, Várzea Grande-MT, 

imprescindivel a presença da requerida, bem como a necessidade do 

desligamento da rede de energia para referida substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 298300 Nr: 18826-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVA & MEDRADO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICA ACESSORIOS E ADESIVOS LTDA, 

MS ACESSÓRIOS E INSULFILME PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA DA CRUZ - 

OAB:OAB/MT 15.918, VIVIANE MARIA MARTINS DE ALMEIDA - 

OAB:14456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE DOMINGOS 

SARAGIOTO - OAB:11.362/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 393419 Nr: 7444-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR OLIVEIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DE 

SEGURO DPVAT - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435154 Nr: 4137-80.2016.811.0002

 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: Celia Regina da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 229514 Nr: 9685-33.2009.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPE-ASSOCIÇÃO DOS INATIVOS E 

PENSIONISTAS-BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO E MAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTINA LOPES ABREU DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João César Fadul - OAB:4541, 

THAIS GALINDO DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386020 Nr: 2664-93.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA ROCHA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391406 Nr: 6172-47.2015.811.0002

 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: ADRIANO VILAS BOAS DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 440,13 e da taxa judiciária no valor de R$ 163,69, totalizando em R$ 

603,82 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403029 Nr: 12937-34.2015.811.0002

 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: SILMARA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 158,15 totalizando em R$ 

571,55 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 348241 Nr: 14437-72.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GECI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDC IPANEMA II

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA E. DO NASCIMENTO - 

OAB:MT 17.992, MIRON FERNANDES DIAS - OAB:OAB/MT 10.421

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864MG

 Processo n.° 14437-72/2014 (Cód. 348241)

Vistos...

Diante da informação do Sr. Perito às fls. 215, no sentido de concordar 

com o parcelamento dos honorários em 03 (três) parcelas, intime-se o réu 

a proceder o depósito da primeira, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, 

cumprindo-se, em seguida, conforme determinado às fls. 194.

Sem prejuízo, intime-se o Sr. Perito para indicar novos local, data e horário 

para colheita das assinaturas, com prazo suficiente para posterior 

intimação das partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 28 de junho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 240170 Nr: 1591-62.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS, 

LUDGÉRIO JOSÉ BATISTA NETO, JOEL MARTINS MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE TEIXEIRA ALVES, VALDENIR DA 

SILVA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAN - OAB:143027/SP, MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, EDUARDO METELLO - OAB:3932/MT

 Processo nº 1591-62/2010. Cód. 240170

Vistos...

Analisando os autos verifico o pedido do autor de fls.295/296, foi deferido 

o pedido de reintegração no terreno de lote nº 04, às fls. 291. Ao dar 

cumprimento do mandado de reintegração constou erro material na 

expedição do mandado, que constava terreno de número 05 (cinco).

 Sendo assim, requer uma nova expedição de mandado para reintegração 

no lote 04(quatro). Defiro o pedido de fls. 296.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 12 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 407249 Nr: 15252-35.2015.811.0002

 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: LLDC, ADC, ODILZA DUTRA, ADC, JADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SIMON, Rodrigo Gomes 

Bressane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:MT 11.997, THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - 

OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:MT 8.616

 Processo n.º 15252-35.2015. código 407249

Vistos...

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 07/11/2018, às 

08:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 334 do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 265495 Nr: 5015-78.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO 

BRASIL - ASABB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOPAM - FRIGORÍFICO PORTAL DA 

AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEBIADES JOSE BONFIM - 

OAB:3210/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP

 Processo n° 5015-78/2011 (Cód. 265495)

Vistos...

Realizadas três diligências pelo sistema Bacenjud foi informada a 

inexistência de valores em contas da parte devedora, conforme peças de 

detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Realizada, também, diligência no sistema Renajud, não há veículos 

cadastrados no nome da devedora, e solicitadas as últimas Declarações 

de Imposto de Renda, não houve declaração a partir de 2013, como se vê 

nos documentos a seguir juntados.

Com relação ao pedido de busca de imóveis pelo convênio da Anoreg, 

deixei de realiza-lo por não contemplar quase nenhuma Comarca do 

Estado de Mato Grosso, cabendo à parte, caso deseje, diligenciar nos 

Registros de Imóveis a tanto.

À credora para impulso do processo e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 226437 Nr: 6661-94.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MARCONDES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE CONSUELO PUORRO CORUJO, ELLEN 

MÁRCIA GALVÃO ITACARAMBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JR. - 

OAB:OAB/MT 15.341-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 6661-94/2009 (Cód. 226437)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informada a inexistência 

de valores em contas da parte devedora, conforme peças de 

detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Realizada, também, busca no sistema Renajud, foi encontrada uma 

motocicleta no nome da codevedora Ellen Marcia Galvão Itacaramby, que 

deixei de arrestar por constar no registro reserva de domínio em favor de 

terceiro.

Ao credor para impulso do processo e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 228981 Nr: 9152-74.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAAC ARTURO RIBEIRO LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TELHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:MT 8.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIUTOM RIBEIRO CHAVES 

JUNIOR - OAB:MS 8.575

 Processo n° 9152-74/2009 (Cód. 228981)

Vistos...

Realizadas diligências pelo sistema Bacenjud foi informada a inexistência 

de valores em contas da parte devedora, conforme peças de 

detalhamento em anexo, que determino a juntada.

Realizada, também, busca no sistema Renajud, foram encontrados 

diversos veículos no nome da devedora, todos com penhoras, ao que 

determino a intimação do credor para manifestar-se, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 13 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 300144 Nr: 20784-92.2012.811.0002

 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 KRENZLIN BOLL, JAIR DEMÉTRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAMORI LAND ROVER S.A., JAGUAR 

LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO HUMBERTO DE FARIAS 

MARTORELLI - OAB:SP241953, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552, SOCORRO MAIA GOMES - OAB:21.449/PE

 impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 340805 Nr: 8563-09.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA MARQUES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:MT 7.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002717-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VENANCIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAZUKO WADA FERREIRA DA SILVA (RÉU)

AKIHIRO WADA FERREIRA (RÉU)

MARIZETE FATIMA REGINATO BAGATELLI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002717-23.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIO VENANCIO DE CAMPOS RÉU: AKIHIRO WADA 

FERREIRA, KAZUKO WADA FERREIRA DA SILVA Vistos... Por não 

verificar a impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito. Delimito que a prova deverá 

versar quanto à culpa da ré pelo acidente narrado na inicial, bem como, o 

nexo de causalidade entre os fatos e a conduta praticada e os prejuízos 

que a autora alega ter sofrido. Postergo a análise das preliminares por 

entender que se confundem com o mérito. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA É 

sabido que o proprietário do veículo responde solidariamente com o 

motorista causador do dano em hipóteses de acidente de veículo, caso 

fique reconhecida a culpa do condutor. Também não se desconhece que, 

caso demonstrada a alienação do veículo, de rigor a aplicação da Súmula 

132 do C. STJ, que afasta a responsabilidade do alienante “por dano 

resultante de acidente que envolva o veículo alienado”. Após detida 

análise dos fatos e documentos entendo que a preliminar prospera, senão 
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vejamos; Na hipótese dos autos, aponta a corré Kasuko Wada Ferreira Da 

Silva ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, por inexistir relação 

com o acidente ocorrido, vez que, além de não presenciar o acidente, 

alega também não ser proprietária do veículo envolvido, não sabendo 

inclusive, precisar quem é o proprietário. Ainda, em consulta ao Sistema 

Renajud, pude observar que o veículo indicado como causador do 

acidente, Fiat Palio, placa HEW-9613, consta no nome de Juranildes 

Francisco Da Silva, conforme documento que agora anexo. Nesse sentido, 

nada há nos autos que demonstre o ânimo de dono atribuído a corré que 

motive sua inclusão no polo passivo desse demanda. DIANTE DISSO, 

ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, nos termos do art. 

485, VI, do CPC, DECLARO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO em relação a corré Kasuko Wada Ferreira Da Silva. Providencie a 

Sra. Gestora as necessárias alterações no sistema e polo passivo. Já 

intimadas as partes as partes para indicarem provas, ambos 

manifestaram-se, sendo pelo autor prova pericial para apuração e 

quantificação da lesão sofrida em decorrência do acidente e pelo réu as 

provas já indicadas nos autos, bem como, oitiva de testemunhas. Defiro a 

prova pericial requerida pelo corréu Egon e para tanto nomeio o médico 

Luiz Gustavo Raboni Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, com 

endereço na Rua Rui Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea Grande, 

CEP 78.125-620, fones (65) 9997-6578 e 3682-6307, e-mail: 

luizgustavo.pericia@gmail.com, na forma do art. 465, do NCPC. Determino 

que o Sr. Perito seja intimada para dizer se aceita realizar a perícia cujo 

pagamento deverá observar o disposto nos itens 2.18.11 e 2.18.11.1 da 

CNCG. Em aceitando, este deve indicar local e data para avaliar/periciar, 

ficando os honorários fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

cujo pagamento deverá observar o disposto nos itens 2.18.11 e 2.18.11.1 

da CNCG. Intimem as partes para apresentar quesitos, bem como, caso 

queiram, indicar assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias. Feito isso, ao perito para informar se aceita a indicação, devendo, 

também, apresentar proposta de honorários. Ato contínuo, ao Sr. Perito 

designar data e horário para início dos trabalhos periciais, intimando-se da 

data respectiva as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do 

laudo pericial. Apresentado o laudo, às partes para manifestação no prazo 

comum de 05 (cinco) dias e conclusos para designação de audiência, 

oportunidade em que tomarei, também como prova do juízo, os 

depoimentos das partes, bem como, inquirirei as testemunhas arroladas, 

desde que no prazo de lei. Consigno, desde já, que caberá aos 

advogados das partes informar/ intimar suas testemunhas quanto ao dia, 

hora, e local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo 

(CPC, art. 455). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI ANTONIOLO HENRIQUE (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000838-78.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): GEOVANI ANTONIOLO HENRIQUE RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Por verificar que o 

laudo pericial já foi realizado e juntado nos autos, conforme indicado na Id. 

nº 9714274, determino a intimação da seguradora, para que no prazo de 

cinco dias, deposite os honorários periciais, sob pena de bloqueio online. 

No mais, a fim de evitar cerceamento de defesa, digam as partes sobre o 

laudo no prazo comum de cinco dias. Após, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000838-78.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI ANTONIOLO HENRIQUE (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000838-78.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): GEOVANI ANTONIOLO HENRIQUE RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos... Por verificar que o 

laudo pericial já foi realizado e juntado nos autos, conforme indicado na Id. 

nº 9714274, determino a intimação da seguradora, para que no prazo de 

cinco dias, deposite os honorários periciais, sob pena de bloqueio online. 

No mais, a fim de evitar cerceamento de defesa, digam as partes sobre o 

laudo no prazo comum de cinco dias. Após, conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005905-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARCIA ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005905-24.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCIA ALVES DE ARRUDA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos... Diante do termo de audiência sob o nº Id. 5859458, informando a 

ausência injustificada da parte autora, aplico-lhe multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. No mais, intimem-se as 

partes para querendo, no prazo de quinze dias, indicarem as provas que 

pretendem produzir. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 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.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004495-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO LEMES DE ALMEIDA 17425344149 (EXECUTADO)

PABLO RODRIGO BARICHELO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004495-91.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: PAULO 

ROBERTO LEMES DE ALMEIDA 17425344149, PABLO RODRIGO 

BARICHELO DE ALMEIDA Vistos... Intime-se pessoalmente e pela imprensa 

oficial a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de cinco dias, 

sob pena de extinção (CPC, art. 485, III, § 1º). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004493-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORAIS MOVEIS EIRELI - ME (EXECUTADO)
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ENIO DA SILVA BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004493-24.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: 

FLORAIS MOVEIS EIRELI - ME, ENIO DA SILVA BARBOSA Vistos... 

Intime-se pessoalmente e pela imprensa oficial a parte autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção (CPC, 

art. 485, III, § 1º). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005523-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

APARECIDO DIAS DO CARMO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (RÉU)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005523-31.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): APARECIDO DIAS DO CARMO RÉU: OI S.A Vistos... Diante do 

termo de audiência sob o nº Id. 5471710, informando a ausência 

injustificada da parte autora, aplico-lhe multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 334, § 8º, do NCPC[1]. No mais, intimem-se as 

partes para querendo, no prazo de quinze dias, indicarem as provas que 

pretendem produzir. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] § 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003608-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHA SOARES BARBOSA (REQUERENTE)

CRISTIANI FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

max nascimento de rezende (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003608-44.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARINHA SOARES BARBOSA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Intimem-se as partes para querendo, no prazo comum de 

quinze dias, indicarem as provas que pretendem produzir. Feito isso, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003695-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO (ADVOGADO(A))

FRANSOISE AGUIAR DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003695-63.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): FRANSOISE AGUIAR DA SILVA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Antes de remeter o 

feito a instrução, oportunizo ao autor, prazo de cinco dias, para indicar 

com precisão as provas que pretende produzir. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003233-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003233-09.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Ao réu para falar sobre a petição de Id. nº 10909917. Feito 

isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005710-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005710-39.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUCIA PEREIRA DOS SANTOS RÉU: LOJAS AVENIDA S.A 

Vistos... Intimem-se as partes para, no prazo comum de quinze dias, 

indicarem especificadamente quais as provas que pretendem produzir. 

Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005906-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

RODRIGO SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005906-09.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCIA ALVES DE ARRUDA RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos... Determino que os autos sejam associados ao Processo nº 

1005905-24.2016.8.11.0002. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000620-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS BATTISTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000620-16.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: RENATO CAVALCANTE DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Por não 

verificar a impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito. Delimito que a prova deverá 

versar problemas na medição da energia elétrica na Unidade Consumidora 

da parte autora. Já intimadas as partes as partes para indicarem provas, 

somente a parte requerida manifestou interesse na produção de prova 

pericial. Em havendo interesse na produção de prova pericial, Para 

realização da perícia nomeio Engenheiro eletricista Claudio Mauro da Silva 

Neto, com endereço no Residencial Monza, Parque das Nações, em 

Cuiabá-MT, fone (65) 99619-8528, e-mail silvaneto.claudio@gmail.com,. 

Assim, intimem-se as partes, para querendo, em cinco dias, formularem 

quesitos e indicar assistente técnico em conformidade com o art. 465, do 

CPC. Decorrido o prazo supra, intime-se o perito para tomar ciência de sua 

nomeação dizendo se aceita o encargo, bem como, apresentar proposta 

de honorários, os quais deverão ser arcados pela parte autora. À vista da 

resposta do perito, intime-se requerida para em dez dias comprovar o 

pagamento dos honorários periciais. Comprovado o depósito da verba 

honorária, intime-se o perito judicial para que retire os autos para 

realização da perícia, sendo o prazo máximo de trinta dias para a entrega 

do Laudo Pericial em cartório. Fica desde já autorizado o levantamento de 

50% dos honorários, no início dos trabalhos periciais. Juntando o laudo 

digam as partes em cinco dias e conclusos para designação de audiência. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008057-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

MARCOS DA CONCEICAO AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008057-74.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS DA CONCEICAO AMORIM REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em que pese 

à manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 06/11/2018, às 

11:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001279-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001279-59.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RÉU: CONSTRUTORA 

CN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos... Conforme se 

verifica da certidão retro, verifico que as tentativas de citação que 

resultaram infrutíferas, em virtude da ausência do requerido. Com efeito, 

autorizo a expedição de novo mandado, objetivando nova diligência para 

citação, conforme requerido na Id. nº 11275200 Entretanto, verificando o 

Sr. Oficial de Justiça que, após ter procurado a parte requerida por três 

vezes no endereço indicado, sem a encontrar e havendo suspeita de 

ocultação, fica autorizado a proceder à citação por hora certa, na forma 

dos arts. 252 e 253, ambos do novo CPC, mediante complementação de 

diligência, se necessário. Realizada a citação por hora certa a Escrivania 

deverá atender o disposto no artigo 254, do novo CPC. Designo audiência 

para tentativa de conciliação para o dia 21/11/2018, às 09:30 horas. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006468-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA (ADVOGADO(A))

VANESSA KETRYN WEIMER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SILVA ROBERTO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006468-81.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): VANESSA KETRYN WEIMER RÉU: FELIPE SILVA ROBERTO DE 

OLIVEIRA Vistos... Certifique a Sra. Gestora se o réu foi devidamente 

citado, e em caso de não haver citação válida nos autos, fica desde já 

autorizado a expedição de novo mandado. Pra tanto, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 21/11/2018, às 10:00 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003245-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003245-57.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE SAMPAIO DO NASCIMENTO RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Por não verificar a 

impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar, pela economia e celeridade processuais passo ao 

saneamento do feito. Delimito que a prova deverá versar sobre o atraso 

na instalação do transformador na propriedade do autor. Postergo a 

análise das preliminares por entender que se confundem com o mérito Já 

intimadas as partes as partes para indicar provas, ambos 

manifestaram-se, sendo pelo autor oitiva de testemunhas e pelo réu as 

provas já indicadas nos autos. Assim, defiro as provas e para colheita da 

prova oral, oportunidade em que também tomarei os depoimentos das 

partes como prova do juízo, designo audiência de instrução e julgamento 

para 30/10/2018, às 15:00 horas. Consigno que, as partes deverão no 

prazo de 15 dias, juntar rol de testemunhas, sob pena de não serem 

intimadas e ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 4º). Caberá aos 

advogados das partes informarem ou intimar as testemunhas por eles 

arroladas do dia, da hora, e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005653-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

CELEZIA RODRIGUES DE MATTOS (REQUERENTE)

JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.K. PNEUS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005653-21.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: CELEZIA RODRIGUES DE MATTOS REQUERIDO: J.K. PNEUS 

EIRELI Vistos... Cumpra-se a Liminar outrora concedida, nos termos do 

acórdão juntado à Id. nº 10761039 - Pág. 3. Determino ainda, a citação do 

réu no novo endereço indicado pelo autor à Id. nº 9868380 - Pág. 1. No 

impulso, designo nova audiência de conciliação para o dia 21/11/2018, às 

10:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005007-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ENEDINO SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON CEZAR DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005007-74.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ENEDINO SOUZA DOS SANTOS RÉU: JEFERSON CEZAR DA 

SILVA Vistos... Trata-se de Ação De Despejo, Cumulada Com Pedido De 

Cobrança Do Débito Locativo E Pedido De Antecipação De Tutela proposta 

por ENEDINO SOUZA DOS SANTOS em desfavor JEFERSON CEZAR DA 

SILVA. Em face do que consta sob a Id. nº 12013559, em que autor requer 

a desistência do feito, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e 

DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VIII, do NCPC. Sem custas por ser feito novo e sem 

arbitramento de honorários advocatícios por não ter sido formada a 

relação processual. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005947-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

APARECIDA PEDRO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005947-39.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): APARECIDA PEDRO DA SILVA RÉU: OI MOVEL S.A Vistos... 

Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Liminar 

proposta por APARECIDA PEDRO DA SILVA em desfavor de BRASIL 

TELECOM S/A (OI S/A). Denoto da análise dos autos, que a autora não tem 

mais interesse no prosseguimento do feito, pois deixou de emendar a 

inicial, mesmo depois de ter sido intimado, ciente das penas em caso de 

inércia. DIANTE DISSO, ante a desídia do autor, JULGO ESTE PROCESSO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, III, e § 1o, 

CPC. Sem custas por ser feito novo e sem arbitramento de honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual. Decorrido o 

prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005117-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

MICHELE KELLER VERISSIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVA TEREZINHA VERISSIMO OAB - 630.697.841-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005117-73.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MICHELE KELLER VERISSIMO DA SILVA REPRESENTANTE: 

EVA TEREZINHA VERISSIMO RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos... 

Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débitos C/C Indenização 

Por Danos Morais C/C Tutela Provisória proposta por MICHELE KELLER 

VERRÍSSIMO DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em 

face do que consta à Id. nº 10167403, 10167413, onde as partes 

informam a realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua 

homologação e a suspensão do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR 

SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, para que surtam seus legais 

e jurídicos efeitos e SUSPENDO o trâmite desta ação até o cumprimento ou 

manifestação das partes (CPC, art. 313, II). Honorários advocatícios e 

custas processuais na forma convencionada. Decorrido o prazo, e não 

havendo manifestação das partes, certifique-se e arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000598-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE ANIMAIS 

DO MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

MARCELA LEÃO SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

THIAGO RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000598-55.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RECICLAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE SUB PRODUTOS DE 

ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos... 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA DA DIFERENÇA DE SEGURO DPVAT 

proposta por PASCOALINA MOREIRA SANTOS em desfavor de 

SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT. Em virtude do 

pedido de desistência formulado pelo autor à Id. 10441449, oportunizei a 

fala ao réu, que concordou com o pedido à Id. nº 10565139. Dessa forma, 

HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU ESTA AÇÃO COMO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII, do 

NCPC. Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. 

Por ter dado azo à desistência do processo depois de formada a relação 

processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, 

com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50. Ainda, revogo os efeitos da 

liminar concedida à Id. nº 7235316. Decorrido o prazo recursal 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1007793-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (REQUERENTE)

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007793-57.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Cuida-se de Execução Provisória de Astreintes proposta por ALIANÇA 

COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA, nos termos do artigo 537, §3º, 

do CPC. Intimem-se os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

promovam o pagamento do montante cumulado da multa a que foi 

condenado liminarmente nos autos principais, conforme planilha 

apresentada pelo exequente (artigo 537, §5º, do CPC). Transcorrido o 

prazo sem pagamento voluntário, o executado poderá, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação independentemente de penhora ou 

nova intimação (artigo 536, §4º, do CPC). Consigno que somente poderá 

ser levantado o montante referente as astreintes após o trânsito em 

julgado da sentença dos autos principais (Id. 416888), caso seja favorável 

à parte exequente, nos termos do art. 537, § 3º do CPC. Proceda a 

associação do presente feito com o de n. 1002216-35.2017.8.11.0002. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 30 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379609 Nr: 26444-96.2014.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGB, LISANGELA BERNARDINO, GABRIEL 

BERNARDINO MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIPOLIGHT - INDUSTRIA DE COLÇHOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: wadailton de deus alves - 

OAB:17388/DF

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 134,04 = totalizando R$ 547,44, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 50% PARA CADA UM r$ 273,72, A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA 

DA JUSTIÇA GRARTUITA.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421782 Nr: 22903-21.2015.811.0002

 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: ROSANGELA AUXILIADORA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383656 Nr: 1169-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPRIANO SILVANO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 295877 Nr: 16142-76.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA RODRIGUES DE ARRUDA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - 

OAB:13.287-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES 

- OAB:18280/A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 310568 Nr: 6637-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR DE CAS, IRENE BASTOS DA CÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

1.199,00 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.199,00, totalizando em R$ 

2.398,00, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331985 Nr: 736-44.2014.811.0002

 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: LUCIMARA COSTA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI FERNANDES - 

OAB:14943 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Sfpinola de Oliveira 
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Lima - OAB:MT 3.127-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307932 Nr: 3875-38.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE PIMENTEL FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 135,97, totalizando em R$ 

549,37, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398414 Nr: 10495-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO ALENCAR SILVA ABRÃO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 340663 Nr: 8460-02.2014.811.0002

 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: DIVANILDO FERREIRA GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT 16.846-A, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO 

CARMO - OAB:195889

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418274 Nr: 21154-66.2015.811.0002

 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: LEILA ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241871 Nr: 3092-51.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANILDES JACIRA VARGAS PAVLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JUAREZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER PULLIG FILHO - 

OAB:11529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ALVES DE MIRANDA 

- OAB:3446-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284266 Nr: 3279-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO BENEDITO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:OABSP 157.407

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 133,26, totalizando em R$ 

546,66, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319396 Nr: 15776-03.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON RAFAEL SOUSA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S.A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10.115/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421457 Nr: 22741-26.2015.811.0002

 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: MARCILIA FONTES, LUCIANA FONTES, JOSÉ MARIA DE 

SOUZA FONTES, NELSON FONTES, MARIZE FONTES, MARIA DE FATIMA 

FONTES E SILVA, JORGE LUIS DE SOUZA FONTES, ELIZENE KAROLINA 

DE SOUZA FONTES, FABIANO MARQUES DE SOUZA FONTES, ERIANE DE 

SOUZA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIENIR FATIMA DE OLIVEIRA 

SOUZA - UNIVAG - OAB:OAB/MT17402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 253,86, totalizando em R$ 

667,66, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 351788 Nr: 17180-55.2014.811.0002

 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: URSINO MINOTT DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 137,21, totalizando em R$ 

550,61, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375825 Nr: 23629-29.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA BRAZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA - TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO 

PAULO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ ARFOX - OAB:MT 

13.033

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 165,05, totalizando em R$ 

578,45, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 273330 Nr: 15876-26.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORG SEGUROS , PREVIDENCIA E 

CAPITALIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:MT 6.094, FERNANDA ARAUJO ROCHA - OAB:MT 11.742, 

Treysce Aparecida Rodrigues Vieira - OAB:16.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 1143,55 e da taxa judiciária no valor de R$ 1143,55, totalizando em R$ 

2.287,10 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408550 Nr: 15862-03.2015.811.0002

 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: JANAINA DOS SANTOS EVANGELISTA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378909 Nr: 25967-73.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, LETICIA DA COSTA ELIAS - OAB:OAB/MT 23120/0, 

MARIA MADALENA CERQUEIRA DE SOUZA - OAB:22924/O, MILTON 

JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues
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Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 450657 Nr: 12210-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES, GLENDA 

ALVES CORRÊA LIMA VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLENDA ALVES CORREA LIMA 

VERDE - OAB:21439/MT, Pedro Henrique Ferreira Marques - 

OAB:19486/ /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-a, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7670

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 587,55 e da taxa judiciária no valor de R$ 587,55, totalizando em R$ 

1.175,10, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249172 Nr: 8735-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LAVORATO, SIMONE ULER LAVARATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA RUFINO DA SILVA, TEREZINHA DE 

FÁTIMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 4.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:3.541-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 300,00 = totalizando R$ 713,40, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422495 Nr: 23292-06.2015.811.0002

 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: PAULO APARECIDO RODRIGUES OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 239509 Nr: 874-50.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RODRIGUES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Práticas Jurídicas 

da Univag - OAB:

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal.

 Outrossim, em cumprimento ao despacho exarado nestes autos, 

impulsiono este processo a remessa de Expediente para o Diário da 

Justiça Eletrônico com intimação à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 247787 Nr: 7533-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREA SEVERO MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a Carta de Citação expedida, foi devolvida pela ECT 

- Empresa de Correios e Telégrafos, conforme envelope juntado retro, por 

força da Port. Nº 252/06 e Art. 162, § 4º do CPC,bem como o item 5.2.4, do 

§ 1º do Provimento 56/07 da CGJ, encaminho estes autos à remessa de 

expediente para o Diário da Justiça Eletrônico, com intimação à parte 

autora para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias . NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 376614 Nr: 24261-55.2014.811.0002

 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): MELQUIZEDEQUE JOSÉ LESBÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, PABLO JOSE MELATTI - OAB:11096, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:MT 10.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS OLIVEIRA 

BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11190

 Vistos em correição.

Em análise dos autos, verifico que o autor requer a citação por hora certa 

do requerido.

Pois bem, para ser determinada a citação por hora certa, faz-se 

necessária a constatação pelo oficial de justiça da suspeita de ocultação 

do requerido, nos termos do art. 252, do Código Processo Civil.

 Ocorre que a certidão do meirinho de fls. 53, a princípio, não comprovou 

que parte requerida está se furtando da citação, porquanto somente 

consta que não foi localizado, haja vista que trabalha e não tem hora para 

estar em casa.

Destarte, determino a renovação da citação da requerida, deferindo os 

benefícios do art. 212, §2º do NCPC.

 Havendo a constatação pelo oficial de justiça de que o requerido está se 

ocultando da intimação, o que deverá ser certificado, desde já, fica 

autorizado a citação com hora certa, nos termos do art. 252 do NCPC.

 Em sendo feita a citação com hora certa deverá a escrivã enviar ao réu 

carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254 do NCPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385167 Nr: 2140-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDAIR ALVES FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CRISTINA CAPATO, CINTIA COMÉRCIO 
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E REVESTIMENTOS DE VEÍCULOS EIRELI, WILLIAN DIBB DA SILVA 

BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MORENO SANCHES JUNIOR 

- OAB:4759/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651, CLAYTON APARECIDO CAPARRÓS 

MORENO - OAB:10.016/MT, UELLITON DA SILVA LACERDA - 

OAB:OAB-MT 21407

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 168/177 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, bem como encaminho intimação ao 

requerente para ofertar as contrarrazões, no prazo de 15 dias em 

conformidade com a Legislação processual. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370869 Nr: 20064-57.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIRCE WAZLAWICK DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES DE CRÉDITO 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:12.320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341/SP

 Certifico que a parte requerente apresentou o Recurso de Apelação da 

(fls. 96/100) TEMPESTIVAMENTE ). Em sendo assim, intima-se a parte 

requerida para Contrarrazoar no prazo de 15(dias). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429837 Nr: 715-97.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO LAURO DA SILVA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR APARECIDO BUFETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAUJO - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 760,64, 

SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante 

Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES 

e IN 10/2014-PRES.

OBS: 50% PARA CADA UMA DAS PARTES R$ 380,32.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 388018 Nr: 4100-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 163,69, totalizando em R$ 

576,89, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 320604 Nr: 17007-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR APARECIDO BUFETE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESMAT CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, TARCILA 

MARIA DA SILVA GUEDES, ADRIANO LAURO DA SILVA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA - OAB:14615, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 

9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL LAURINI RUTSATZ - 

OAB:14983

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 1.446,99 

Taxa - R$ 1.446,99 = totalizando R$ 2.893,98, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS. 50% para cada Parte

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 296798 Nr: 17173-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse proposta por Hiroshi Okajima 

e Vera Lúcia Lopes Okajima em desfavor de Rosangela de Moraes, ora 

ocupante do lote 15 da quadra 06, pelos fatos e fundamentos expostos na 

exordial.

Devidamente citada, a parte requerida deixou contestar a presente 

demanda, tendo sua revelia decretada na decisão de fl. 44.

Instada a se manifestar quanto as provas que ainda pretende produzir a 

parte autora requereu pela prova testemunhal à fl. 45.

No mais, não vislumbro, neste momento processual, nulidades a declarar 

nem irregularidades para sanar.

DECLARO SANEADO O FEITO.

 Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo como ponto 

controvertido: a) a comprovação da posse anterior da parte autora.

1. Defiro a produção de prova pugnada pela parte autora consistente na 

oitiva de testemunha.

2. Designo o dia 05 de dezembro de 2018, às 15h30min, para realização 

de audiência de instrução e julgamento, já tendo o autor apresentado o rol 

de testemunhas à fl. 45.

A intimação da testemunha arrolada nos autos pela parte deverá ser 

providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao processo, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC).

Consigno que, a inércia na realização da intimação da testemunha importa 

na desistência de sua inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, 

do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268093 Nr: 15595-70.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA AOLSBACH NUNES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 
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GONCALVES - OAB:4156/MT, Vitor Hugo Fornagieri - OAB:15661 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Depreende-se dos autos que, na certidão de fl. 78 o Oficial de Justiça 

informa que não foi possível a citação da requerida devido ao fato da 

porteira que dá acesso ao lote estar fechada.

Instada a se manifestar, a parte autora pugna às fls. 80/81 pela citação 

por hora certa.

Pois bem.

 Inicialmente, registro que de fato o feito tramita desde 2011, contudo a 

dificuldade de citação da parte ré em verdade se dá pela não localização 

pelo Oficial de justiça do lote reivindicado ou ainda pelo não fornecimento 

de meios pela parte autora, conforme certidões de fls. 41, 66, 72. Logo, a 

morosidade do feito se deve a própria parte e não à manobras do suposto 

ocupante que sequer foi citado, uma vez que somente no ano de 2018 o 

Oficial de Justiça localizou o imóvel reivindicado (certidão de fl. 78).

Consigno que é incumbência do Oficial de Justiça informar adequadamente 

na certidão quanto à ausência ou ocultação da parte ré do imóvel 

reivindicado e, quando, por 02 (duas) vezes, houver procurado o citando 

em seu domicílio ou residência sem o encontrar, havendo suspeita de 

ocultação deverá proceder à citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do CPC.

Desentranhe-se o mandado dos autos para nova tentativa de citação da 

ré ou eventual terceiro estranho a lide que esteja na posse do imóvel 

reivindicado, devendo o Sr. Meirinho qualificar o ocupante caso se 

encontre no imóvel e informar o estado do lote, se há edificações ou 

benfeitorias.

Em sendo feita a citação com hora certa deverá a Sra. Gestora enviar ao 

réu carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254 do CPC.

Cumpra-se com URGÊNCIA, uma vez que se trata de processo inserido na 

Meta 2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 257951 Nr: 15979-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOIR LUIZ QUIODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL - U.S.A, BRASIL PROPERTIES 

COMERCIALIZAÇÃO DE PROPRIEDADE DE FÉRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT, Ana Paula Lopes Moreria Lima - OAB:MT 

13.654

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível em face do princípio da razoável duração do processo.

Quanto à inclusão do nome da parte executada no cartório de protesto, 

incumbe à parte credora fazê-lo, competindo à Secretaria a expedição da 

respectiva certidão, o que desde já defiro, a teor do art. 517, §§ 1º e 2º, 

do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405503 Nr: 14219-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL ESMERALDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO AUGUSTO ALBERNAZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE LIMA DE SOUZA - 

OAB:15.924., LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:9235

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 14,85 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 9.689,32, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

No mais, em relação ao pleito de penhora do imóvel indicado na inicial, 

deverá a parte credora juntar aos autos certidão atualizada da respectiva 

matrícula, a fim de verificar sua propriedade e existência de eventual ônus 

financeiro/real sobre o mesmo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405514 Nr: 14230-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABEL CORBELINO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 19.485,75 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308448 Nr: 4407-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMARA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUILHERME MONTEIRO 

PETRONI - OAB:139.854/SP

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 27.940,88 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 458 de 528



3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 492008 Nr: 9259-40.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDOR BABI DE BALAS E BISCOITOS LTDA, 

EDEGAR CARLOS CHIODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:86935, WAGNER TAKASHI SHIMABUKURO - OAB:183770

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, denota-se que a parte embargante requer 

novamente o efeito suspensivo aos Embargos à Execução e traz aos 

autos Termo de Anuência da inventariante do Espólio de José Inácio 

Loução, conforme fls. 338/341.

Em análise dos documentos trazidos pela parte embargante, entendo que 

o pedido não merece prosperar, pois apenas no Termo de Inventariante 

que a pessoa nomeada presta compromisso e a ausência deste 

documento compromete a análise acerca da legitimidade da anuência 

declarada por Ercília Marques Loução.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos 

Embargos à Execução.

No mais, considerando que a conciliação/mediação é instrumento efetivo 

de pacificação social, solução e prevenção de litígios, designo audiência 

de conciliação para o dia 11 de dezembro de 2018 às 16h20min.

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 435721 Nr: 4461-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA - NOME 

FANTASIA "MENDONÇA DISTRIBUIÇÃO"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO SALINEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, WILLIAM RODRIGO ENCISO ALVES - 

OAB:MT 20.312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANS CARLOS FERNANDES 

DE ARAUJO - OAB:4469/RN

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385124 Nr: 2108-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRÓ CONDÔMINO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ARRUDA ABDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 1.194,82 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 23.535,74, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, INTIME-SE 

PESSOALMENTE o executado, eis que não possui advogado constituído 

nos autos (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no prazo de 05 

(cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, em relação ao pleito de penhora do imóvel indicado na inicial, 

deverá a parte credora juntar aos autos certidão atualizada da respectiva 

matrícula, a fim de verificar sua propriedade e existência de eventual ônus 

financeiro/real sobre o mesmo.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 372427 Nr: 21215-58.2014.811.0002

 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: LEANDRO LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT

 Vistos etc.

Verifica-se que na decisão exarada às fls. 52 fora redesignada audiência 

para a data de hoje, 03.09.2018, contudo, a realização do ato restou 

prejudicada, haja vista a constatação de que no Sistema Apolo a audiência 

encontra-se designada para o dia 09.10.2018.

 Em assim sendo, diante da divergência de datas, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 2018, às 16h30min.

Intimem-se todos, nos exatos termos da decisão saneadora de fls. 43.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 370253 Nr: 19641-97.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARGARIDA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Vistos etc.

 O presente feito foi encaminhado a este juízo em razão do Juízo da Vara 

Bancária ter declinado da competência (fls. 252).

Todavia, compulsando os autos, denota-se que este tramitava 

originalmente na 4ª vara Cível. Assim, sendo aquele juízo prevento (art. 59, 

do CPC) declino da competência, devendo os autos ser remetidos à 4ª 

Vara Cível desta Comarca para processamento do feito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 537582 Nr: 8638-09.2018.811.0002

 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: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DA COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE, JOSÉ LUIZ BENITES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLARIA MONTE CASTELO, CERÂMICA 

LAVAQUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ALVES 

BARBOSA - OAB:4945/MT, SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - 

OAB:1752
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Instado à manifestação acerca da decisão de fls. 04, o autor permaneceu 

inerte (certidão de fls. 27).

Em assim sendo, intime-se o douto patrono da parte autora para 

manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, III, do Código de Processo Civil, intimem-se os autores pessoalmente, 

para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção e arquivamento do processo.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 321998 Nr: 18417-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE IDEKFONSO PASSOS, MARIA MADALENA 

CAMPOS DE PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FININHO (NOME DESCONHECIDO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANA NEVES - OAB:AO;MT 

10.474, SERGIO LUIZ DE SOUZA - OAB:11572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo 

Civil.Como decorrência da sucumbência, arcará a parte autora com as 

custas processuais, despesas e honorários advocatícios do D. Patrono do 

requerido, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

segundo os critérios do artigo 85, parágrafo 2º do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da 

gratuidade concedida (fl. 34).Sem prejuízo determino a retificação da 

autuação para corrigir o nome do autor, contando JOSÉ IDELFONSO 

PASSOS, bem como alterar o nome da parte ré para constar THIEDO 

CASAS FIDALGO.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo 

requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às 

baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a 

pedido das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 368868 Nr: 18606-05.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL SILVESTRE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, 

consequentemente revogo a liminar de fl. 44, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Condeno a autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o zelo do 

profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado 

pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Tais exigências, no 

entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista 

que o autor é beneficiário da justiça gratuita (fl. 44).Certificado o trânsito 

em julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, 

arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo 

de posterior desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433127 Nr: 2878-50.2016.811.0002

 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: JUCELINA DOS SANTOS MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. 

Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido 

no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido 

das partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 402189 Nr: 12499-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME DA SILVA, ODALIA DOMINGAS 

SARAT DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA MARIA DE JESUS, JOVENIL 

MIGUEL, EURICO LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se que o Ministério Público Federal se manifestou à fl. 283 

requerendo a suspensão do feito por 30 dias e informando estar em curso 

negociação para tentativa de composição amigável.

No entanto, já ocorreu o decurso do prazo e não houve qualquer 

manifestação nos autos.

 Sendo assim, intime-se a parte autora para se manifestar requerendo o 

que entender de direito. Prazo 10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 435954 Nr: 4616-73.2016.811.0002

 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: CLAUDINEIA DA SILVA LAVIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no 

art. 487, I, do CPC, a fim de condenar a requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório no importe de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais) à parte autora, a título de indenização pelas lesões corporais 

decorrentes de acidente com veículo automotor. Em se tratando de 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da condenação deve 
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ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice que melhor reflete 

a atualização da moeda, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), 

conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do 

STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do pedido, é justo e 

razoável que a sucumbência seja suportada em sua totalidade pela ré, nos 

termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC. Assim, condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo 

Civil.Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido no prazo 

de 30 (trinta) dias, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de 

estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das 

partes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268047 Nr: 15614-76.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURUEL DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [..] DECLARO SANEADO O FEITO. [...]Finalmente, para a produção da 

prova oral deferida DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 29 

DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 16H30MIN.Intime-se a parte autora para 

apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias antes da 

data assinalada para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 

4º, do CPC). A intimação das testemunhas arroladas nos autos pela parte 

autora deverá ser providenciada por esta (artigo 455, do CPC) e realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar ao 

processo, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.EXPEÇA-SE 

mandado para intimação pessoal da parte autora, haja vista o deferimento 

do depoimento pessoal deste, consignando a advertência de que deverá 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo presumidos 

confessados os fatos alegados caso não compareça ou comparecendo, 

se recuse a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, conforme 

previsão do artigo 385, §1º do CPC.Registro que a parte requerida arrolou 

testemunhas à fl. 93 e tendo em vista que é assistida pela Defensoria 

Pública as testemunhas arroladas deverão ser intimadas pela via judicial 

(art. 455, § 4º, IV, CPC).Por fim, determino que a secretaria promova a 

alteração da capa dos autos e do Sistema Apolo para fazer constar no 

polo passivo apenas Arnaldo Diamante, ora ocupante do bem 

reivindicado.Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268091 Nr: 15603-47.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA CELIA DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que na certidão de fl. 76 o Oficial de 

Justiça informou ter sido informado por pessoa que se encontrava no 

imóvel reivindicado, o qual informou que a proprietária seria Sra. Eliane.

Posteriormente a parte autora informou qualificação e endereço de Eliane 

e requereu pela alteração do polo passivo.

 Sendo assim, considerando o teor da certidão de fl. 76, DEFIRO o pedido 

de fl. 81/82 para determinar a alteração do polo passivo, devendo constar 

como requerida apenas Eliane Oleinik, observe-se a qualificação 

informada pelo autor.

Expeça-se mandado de citação para o endereço informado à fl. 82.

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268097 Nr: 15563-65.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIZA FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Depreende-se dos autos que, na certidão de fl. 78 o Oficial de Justiça 

informa que não foi possível a citação da requerida devido ao fato da 

porteira que dá acesso ao lote estar fechada.

Instada a se manifestar, a parte autora pugna às fls. 80/81 pela citação 

por hora certa, alegando que o feito tramita há muitos anos e não foi 

triangulado em face das manobras envergadas pelo ocupante.

Pois bem.

 Inicialmente, registro que de fato o feito tramita desde 2011, contudo a 

dificuldade de citação da parte ré em verdade se dá pela não localização 

do lote reivindicado ou ainda pelo não fornecimento de meios pela parte 

autora, conforme certidões de fls. 41, 66, 72. Logo, a morosidade do feito 

se deve a própria parte e não à manobras do suposto ocupante que 

sequer foi citado, uma vez que somente no ano de 2018 o Oficial de 

Justiça localizou o imóvel reivindicado (certidão de fl. 78).

Consigno que é incumbência do Oficial de Justiça informar adequadamente 

na certidão quanto à ausência ou ocultação da parte ré do imóvel 

reivindicado e, quando, por 02 (duas) vezes, houver procurado o citando 

em seu domicílio ou residência sem o encontrar, havendo suspeita de 

ocultação DEVERÁ proceder à citação por hora certa, nos termos do 

artigo 252 do CPC.

Desentranhe-se o mandado dos autos para nova tentativa de citação da 

ré ou eventual terceiro estranho a lide que esteja na posse do imóvel 

reivindicado, devendo o Sr. Meirinho qualificar o ocupante caso se 

encontre no imóvel e informar o estado do lote, se há edificações ou 

benfeitorias.

Em sendo feita a citação com hora certa deverá a Sra. Gestora enviar ao 

réu carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254 do CPC.

Cumpra-se com URGÊNCIA, uma vez que se trata de processo inserido na 

Meta 2.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268063 Nr: 15627-75.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARNEIRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e IV, 

do CPC, fixo como ponto controvertido: 1) a comprovação da posse 

mansa e pacífica exercida pelo período exigido no instituto da usucapião, 

haja vista a alegação de exceção de usucapião e 2) a comprovação da 

existência de benfeitorias realizadas no lote reivindicado.Denota-se que a 

parte autora em sua inicial requereu pela produção de todas as provas em 

direito admitidas, contudo no presente caso entendo que apenas a provas 

oral é suficiente para resolução da lide.Desse modo, DEFIRO a produção 

de prova oral pretendida por ambas as partes, bem assim o depoimento 

pessoal do réu. Finalmente, para a produção da prova oral deferida 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 

2018 ÀS 15H30MIN.Intime-se a parte autora para apresentar o rol de 

testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias antes da data assinalada para 

realização do ato, sob pena de preclusão (art. 357, § 4º, do CPC). 

[..].EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte requerida, haja 

vista o deferimento do depoimento pessoal deste, consignando a 

advertência de que deverá comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, sendo presumidos confessados os fatos alegados caso não 

compareça ou comparecendo, se recuse a depor, mediante a aplicação da 
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pena de confissão, conforme previsão do artigo 385, §1º do CPC.Registro 

que a parte requerida arrolou testemunhas à fl. 85 e tendo em vista que é 

assistida pela Defensoria Pública as testemunhas arroladas deverão ser 

intimadas pela via judicial (art. 455, § 4º, IV, CPC).Por fim, determino que a 

secretaria promova a alteração da capa dos autos e do Sistema Apolo 

para fazer constar no polo passivo apenas Edenir Carlos da Costa, ora 

ocupante do bem reivindicado.Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 80978 Nr: 3504-55.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDOR BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:86935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SALETE CHIODELLI - 

OAB:6887

 Vistos, etc.

Verifica-se que o exequente requereu pela suspensão do feito pelo prazo 

de 30 (trinta) dias para informar endereço das executadas, porém tal 

prazo já decorreu e nada foi manifestado nos autos.

Sendo assim, intime-se o exequente para manifestar nos autos e requerer 

o que entender de direito, uma vez que resta pendente de citação as 

executadas Ercília Marques Loução e Aurora Salete Chiodelli. Prazo 10 

(dez) dias.

No mais, tem-se que a empresa executada e o executado Edegar 

trouxeram aos autos termo de anuência, a fim de garantir o juízo com 

imóvel de propriedade da empresa, no entanto tal documento não possui 

validade sem a comprovação da condição de inventariante de Ercília 

Marques Loução, o que somente é possível através do Termo de 

Inventariante.

Por fim digne-se esta secretaria a retificar a numeração das folhas dos 

autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 222723 Nr: 2996-70.2009.811.0002

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO MIKINOV, MARGARIDA VAZ MIKINOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA MENNA BARRETO 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:MT 7.329B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCA DE ARAUJO 

MARQUES - OAB:2661/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE DEMARCAÇÃO proposta por Pedro Mikinov e 

Margarida Vaz Mikinov em desfavor do José Alberto de Oliveira, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial.

Devidamente citado o requerido apresentou contestação às fls. 57/61 e 

documentos de fls. 62/92, enquanto a parte autora apresentou 

impugnação à contestação às fls. 95/99.

O feito foi saneado à fl. 105, sendo determinada a realização de perícia.

 Aportou aos autos a perícia realizada na área em discussão, conforme 

fls. 154/167.

Instadas a se manifestarem apenas a parte autora requereu pela 

demarcação por marco em seu terreno (fl. 181).

Pois bem.

 É cediço que, a ação demarcatória exige que todos os confinantes sejam 

citados conforme prevê o teor do artigo 574 do CPC: “Art. 574. Na petição 

inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela 

situação e pela denominação, descrever-se-ão os limites por constituir, 

aviventar ou renovar e nomear-se-ão todos os confinantes da linha 

demarcanda”.

Sendo assim, em face do efeito translativo, sendo a matéria de ordem 

pública, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, deve a parte 

autora promover a citação de todos os confinantes da área, a fim de evitar 

futura decretação de nulidade do feito.

Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM para conceder o prazo de 10 

(dez) dias para que a parte autora qualifique todos os confinantes da linha 

demarcanda.

Após, digne-se esta secretaria a acrescentá-los ao polo passivo e 

expedir mandado de citação.

Consigno que, os réus terão o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

contestar, devendo neste mesmo prazo se manifestarem quanto a perícia 

apresentada às fls. 154/167 (artigo 577, do CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 239768 Nr: 1145-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN TEREZINHA WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/ OAB PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:OAB/MT 6588

 Ante o exposto, exposto, JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor/impugnante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Publiquem-se. Intimem-se.Cadastre os advogados 

da parte autora, conforme procuração e petição juntadas às fls. 132/137, 

intimando-os da presente decisão.Transitado em julgado, nada sendo 

requerido no prazo de 30(trinta) dias, arquivem-se os autos, com todas as 

baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444179 Nr: 8942-76.2016.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MARIA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIMCAL COMÉRCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES 

LOGISTICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ADELMO CHIMATI 

PERUCHI - OAB:14.519 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO GOULART - 

OAB:179755

 Ante o exposto, considerando a ausência de interesse de processual, 

com fulcro no art. 485, parágrafo I, do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, revogando a liminar concedida à fl. 

21/22, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Expeça-se alvará para liberação do valor consignado à fl. 25 em 

favor da parte autora. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da causa, considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos 

termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que defiro os benefícios da 

justiça gratuita, conforme requerido na exordial.Certificado o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 308448 Nr: 4407-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMARA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 
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OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUILHERME MONTEIRO 

PETRONI - OAB:139.854/SP

 Vistos, etc.

Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 109/111 e, em consequência, 

via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos 

financeiros que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte executada até o montante do débito em execução 

(R$27.940,88 – fl. 110 – CNPJ: 56.991.441/0001-57).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 435721 Nr: 4461-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE FORMOSO DISTRIBUIÇÃO LTDA - NOME 

FANTASIA "MENDONÇA DISTRIBUIÇÃO"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIAO SALINEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT, WILLIAM RODRIGO ENCISO ALVES - 

OAB:MT 20.312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANS CARLOS FERNANDES 

DE ARAUJO - OAB:4469/RN

 Vistos, etc.

Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 130 e, em consequência, via 

sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$15.191,69 – 

fl. 130 – CNPJ: 02.664.105/0001-70).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 385124 Nr: 2108-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA, 

SERVIÇOS PRÓ CONDÔMINO CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ARRUDA ABDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 102/107 e, em consequência, 

via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos 

financeiros que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte executada até o montante do débito em execução 

(R$23.535,74 – fl. 110 – CPF: 815.873.411-15).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 257951 Nr: 15979-67.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENOIR LUIZ QUIODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL - U.S.A, BRASIL PROPERTIES 

COMERCIALIZAÇÃO DE PROPRIEDADE DE FÉRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT, Ana Paula Lopes Moreria Lima - OAB:MT 

13.654

 Vistos, etc.

Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 283 e, em consequência, via 

sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos financeiros 

que eventualmente forem encontrados em contas bancárias pertencentes 

à parte executada até o montante do débito em execução (R$48.506,08 – 

fl. 283 – CNPJ: 04.067.998/0001-00).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405503 Nr: 14219-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL ESMERALDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO AUGUSTO ALBERNAZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE LIMA DE SOUZA - 

OAB:15.924., LEILA MARIA DE ALMEIDA - OAB:9235

 Vistos, etc.

Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 135/139 e, em consequência, 

via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos 

financeiros que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte executada até o montante do débito em execução 

(R$9.689,32 – fl. 139 – CPF: 730.776.311-72).
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Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405514 Nr: 14230-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABEL CORBELINO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142.452/SP

 Vistos, etc.

Considerando a inércia do devedor, nos termos do art. 854, do CPC, 

DEFIRO o pedido formulado pelo credor à fl. 218/222 e, em consequência, 

via sistema BACEN-JUD, determino a indisponibilidade de ativos 

financeiros que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes à parte executada até o montante do débito em execução 

(R$19.485,75 – fl. 224 – CNPJ: 09.572.101/0001-01).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, §2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443866 Nr: 8751-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR HENRIQUE CASSINI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO PIERRE UEMURA PERROT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS 

- OAB:19.603-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a inércia da parte executada (certidão de fl. 47) e o lapso 

temporal decorrido desde o pedido de cumprimento de sentença (fls. 

36/40).

Intime-se o exequente, para trazer aos autos planilha atualizada do débito, 

com a incidência da multa e honorários arbitrados à fl. 44. Prazo 10 dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008284-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA CUSTODIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 5º CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008284-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PRISCILA CUSTODIO DE OLIVEIRA RÉU: DIRETOR 5º 

CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE 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, 14 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008301-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PETRO SAPPER CUIABA LTDA (AUTOR(A))

FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO ALBUÊS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008301-03.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PETRO SAPPER CUIABA LTDA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que a parte autora não cumpriu satisfatoriamente os requisitos 

elencados no art. 319 do CPC, haja vista que não informou os endereços 

eletrônicos das partes. Ademais, verifica-se que a autora pleiteia pela 

concessão da justiça gratuita, subsidiariamente requer seja autorizado o 

pagamento de custas ao final. Pois bem. A gratuidade da justiça à pessoa 

jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação 

de insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios (Precedente do STF - AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 

716.294-MG, DJe 30/04/2009; e do STJ: EREsp 603.137-MG, Rel. Min. 

Castro Meira, j. 02/08/2010; Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. 

César Asfor Rocha, j. 04/02/2004), fato que não ocorreu na hipótese sub 

judice haja vista que a requerente descurou-se de juntar documentos que 

comprovem sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais (Art. 98, do CPC). Demais disso, convém ressaltar 

que segundo o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os 

casos em que a parte demonstre a incapacidade momentânea do 

pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial (art. 456 da CGJ). 

Assim, o recolhimento de custas ou o parcelamento ao final somente 

poderá ser deferido casos excepcionais, quando demonstrada a 

incapacidade momentânea do pagamento ou a impossibilidade de realiza-lo 

no momento exigível, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido: 

“Ainda que possível o recolhimento de custas ao final, a parte deve 

comprovar a iliquidez momentânea de arcar com as custas e despesas 

processuais”. (AI 121292/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara 

Cível, Julgado Em 24/02/2015, Publicado No Dje 03/03/2015). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS (ART. 5º, LXXIV, DA CRF) – 

PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE (ART. 98, §6º, DO CPC) – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que o demandante não preenche 

os requisitos necessários para a obtenção da integralidade da assistência 

judiciária; entrementes, existindo circunstâncias especificas para a 

modulação do benefício da gratuidade, deve ser deferido o parcelamento 

constante no art. 98, §6º do CPC.” (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no 

DJE 03/05/2018) Destarte, da análise dos documentos constantes nos 

autos verifico que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 2º, CPC), devendo a 
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pessoa jurídica, comprovar que não possui condições de arcar com as 

custas do processo. Fato que deverá estar comprovado nos autos por 

documento idôneo. Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (dias) dias, emende 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 o endereço 

eletrônico das partes; 2) Juntar documentos hábeis a comprovar sua 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

ou promover o recolhimento das custas/taxas judiciais sob pena de 

extinção do feito sem julgamento do mérito (art. 290, CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se o necessário, e façam os 

autos conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 14 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003012-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DYEGO OLIVEIRA BRANDAO DE ARRUDA (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: DYEGO 

OLIVEIRA BRANDAO DE ARRUDA Parte Ré: RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Dyego Oliveira Brandao 

De Arruda propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 

31/01/2015 foi vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao 

pagamento do Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade 

permanente no levando em consideração a graduação da lesão até o limite 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A inicial foi 

instruída com os documentos de Ida. 6698433 a 6698576. Requerida 

apresentou contestação (Id. 8076670), alegando preliminarmente a 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo, ausência de 

comprovação de entrega da documentação necessária para regulação do 

sinistro junto a Porto Seguro, a falta de interesse de agir em virtude da 

falta de prévio pedido administrativo, ausência de pressuposto de 

constituição válida e regular do processo e teceu comentários acerca da 

sucumbência autoral. No mérito aduz que não houve o pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório relativo ao veículo envolvido no sinistro, bem 

como afirma que deve ser reconhecido a necessidade de aplicação do 

instituto de compensação caso a requerida efetue o pagamento da 

indenização. Aduz que o Boletim de Ocorrência apresentado pela parte 

autora não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi 

produzido de forma unilateral e afirma inexistir provas quanto à alegada 

invalidez permanente. Ainda, ressaltou que havendo condenação o 

pagamento da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao 

final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e 

honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 8290519). A parte autora 

impugnou a contestação no Id. 9752350. No Id. 11230715 foi juntada da 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos Ids. 

11408360 e 11569828. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta Dyego Oliveira Brandao De Arruda 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o 

artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Do requerimento administrativo 

perante a Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e falta de interesse de agir 

Aduz a parte requerida que os documentos apresentado pelo autor não 

comprova a realização do requerimento administrativo, tendo em vista que 

não restou comprovado nos autos que a entrega dos documentos mínimos 

necessários à regulação do sinistro administrativo perante a seguradora 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Ainda, a parte autora não esgotou a 

via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o entendimento 

adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça 

é de que há necessidade de comprovação da formulação de requerimento 

administrativo como requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi comprovado pela 

parte autora, conforme Id. 6698576. Nesse sentido tem sido a orientação 

jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR AFASTADA – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ALTERADO – 

CONSONÂNCIA COM A DATA DO ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – 

RECURSO DESPROVIDO. Sendo a parte autora intimada para emendar a 

inicial no intuito de efetuar o requerimento indenizatório 

administrativamente e, inocorrendo a resposta da seguradora quanto ao 

referido pedido, resta caracterizado o interesse de agir. Estando 

devidamente demonstrado pela autora o nexo causal entre o acidente 

noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao recebimento do pleito 

indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado 

no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez demonstrada a formulação 

de requerimento administrativo tem-se como preenchido o pressuposto 

essencial para o exercício do direito de ação pela parte autora, não 

havendo que se falar em comprovação de entrega de documentação na 

seara administrativa, uma vez que a efetivação do procedimento 

administrativo e a ausência ou não dos documentos nele exigíveis não são 

objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos autos infere-se 

que a parte autora carreou todos os documentos citados pela parte 

requerida juntamente com a inicial. Portanto, rejeito a presente preliminar. 

Da sucumbência Quanto ao pedido de sucumbência autoral registro que o 

mesmo confunde-se com o mérito devendo com este ser analisado. 

Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do 

processo No tocante a alegação veiculada pela requerida, de que falta 

pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, tendo em vista que o comprovante de endereço carreado esta 

em nome de terceiros, observo que a petição inicial está material e 

formalmente constituída não infringindo nenhuma das regras expostas, 

sendo certo que o comprovante juntado no Id. 6698438 constitui-se em 

documento hábil à propositura da ação, não consistindo em impeditivo para 

o prosseguimento da lide. Ademais, o comprovante de residência não é 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança de seguro 
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DPVAT, conforme jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. 

COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. AUSÊNCIA 

DE EXIGÊNCIA LEGAL. EXTINÇAO PREMATURA DO FEITO.1. A lei 

processual exige que a peça de ingresso seja instruída com documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, devendo a parte comprovar a 

ocorrência do sinistro e as lesões dele decorrentes (art. 282 e 283 do 

CPC).2. O comprovante de residência não constitui documento 

indispensável à propositura da ação de cobrança de complementação de 

seguro DPVAT.3. A ausência de apresentação de comprovantes de 

residência não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, tendo 

em vista que se trata de exigência rigorosa, que não encontra respaldo na 

legislação.” (TJMG - AC 10393140020305001 MG, Relator Luiz Artur 

Hilário, 9ª Câmara Cível, Publicação: 23/04/2015). Deste modo, 

considerando ser desnecessária a juntada de comprovante de residência 

em nome do autor, rejeito a indigitada preliminar. Do mérito É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial, pois o documento juntado nos autos não comprova as alegações 

contidas na inicial em razão de ter sido produzido após o sinistro, bem 

como ressalta a inexistência de provas quanto a invalidez permanente e a 

inadimplência do prêmio do seguro obrigatório. No entanto, havendo nos 

autos documentos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, entendo ser dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência 

lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro descrito nos autos. 

Ademais, os documentos que instruíram a petição inicial são capazes para 

comprovar o envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo 

automotor, tendo em vista que consta no Id. 6698491 o Boletim de 

Atendimento emitido pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta o 

histórico que a parte autora sofreu acidente de trânsito, descrito “colisão 

moto + carro”. Ora, a lei não traz em seu bojo que para receber o seguro 

DPVAT o segurado tenha que obrigatoriamente apresentar o Boletim de 

Ocorrência lavrado pela autoridade policial no momento do sinistro 

relatando o acidente de trânsito, sendo exigindo apenas a exibição de 

prova do acidente e do dano decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). 

Portanto, estando nos autos comprovado a ocorrência do acidente 

envolvendo veículo automotor, torna-se despicienda a juntada do Boletim 

de Ocorrência lavrado pela autoridade policial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS 

HOSPITALARES DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM 

REFERÊNCIA EXPRESSA À ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM 

AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO 

IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

1. O pagamento de indenização do seguro DPVAT exige simples prova do 

acidente e do dano decorrente, o Boletim de Ocorrência expedido pela 

autoridade competente faz prova bastante da ocorrência. Contudo, na 

ausência pode ser suprido pelas fichas hospitalares de atendimento de 

emergência fazendo expressa referência a atropelamento e acidente com 

automóvel. Não havendo comprovação do fato, a simples narrativa pelo 

requerente não é suficiente para comprovação do sinistro. 2. Recurso 

conhecido e improvido.”(TJMT - Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE 

BARROS, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data 

da publicação no DJE 15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou 

comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico noticiado 

na inicial. Quanto a alegação de ausência do pagamento do prêmio do 

seguro DPVAT por parte do proprietário do veículo envolvido no sinistro, 

observo que a requerida não trouxe aos autos qualquer documento que 

pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que 

lhe incumbia. Ademais, as telas apresentadas no corpo da contestação na 

página 15 do id. 8076670, não comprovam a existência a inadimplência do 

prêmio, visto que produzidos unilateralmente. Portanto, sem a prova dos 

fatos, as alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, 

tendo em vista que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. 

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da 

prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de 

provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Ressalto, também que além de não 

ter restado demonstrada a alegada inadimplência do prêmio do seguro 

obrigatório, a falta do pagamento do prêmio não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização teor da Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é 

motivo para a recusa do pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do 

STJ. Nesse sentindo também é o entendimento do egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR 

ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 

257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA 

DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização.” Observados os ditames das 

alíneas do § 3º do art. 20 do CPC, a manutenção da verba honorária é a 

medida que se impõe.É prescindível que o julgador manifeste-se acerca 

dos dispositivos citados pelas partes, para fins de prequestionamento.” 

(TJ-MT - Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Dito isto, 

temos que, para o caso dos autos necessário para a concessão do 

seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versada ficou comprovado à existência de invalidez parcial permanente do 

autor relacionada ombro direito, restando afetada a capacidade funcional 

em 25%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 11230715, bem 

como restou comprovado também o acidente sofrido, consoante os 

documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses elementos tenho 

que restou comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela 

autora e a sua lesão permanente no seu ombro direito. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante a sessão de 

conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, 

tendo em vista que os documentos necessários para o recebimento do 

seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que o requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções de seu ombro direito em 25%, a lei estabelece o pagamento de 

até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 25% de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da autora foi 

quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 
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valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Dyego Oliveira Brandao De 

Arruda em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 31/01/2015 (Id. 6698491 7), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação corrida em 16/05/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 8239116. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002270-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA BARBARA DILSHNEIDER DA COSTA (AUTOR(A))

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (RÉU)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002270-35.2016.8.11.0002. 

Vistos, etc. Dayana Barbara Dilschineider da Costa Chamorro promove a 

presente ação indenização por danos morais e materiais em desfavor de 

PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Gold Delos 

Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., alegando, em síntese, que as 

partes firmaram contrato de compra e venda para aquisição de imóvel, 

sendo pago o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) a título 

de sinal. Aduz que posteriormente se surpreendeu ao receber o recibo e 

verificar que o valor pago como sinal constava como pagamento de 

honorários de corretagem, serviço este que não poderia ser cobrado, 

tendo em vista que a própria autora se dirigiu ao stand de venda sem 

nenhum tipo de intermediação e diante da ausência de previsão do 

referido custo no contrato. Alega que as requeridas atrasaram a entrega 

do imóvel por aproximadamente 08 (oito) meses, sendo entregue as 

chaves do imóvel apenas em maio de 2014 sem a devida quitação do 

imposto predial territorial urbano IPTU referente aos anos de 2013 e 2014. 

Fundamenta juridicamente a sua pretensão, requerendo, ao final a 

condenação das requeridas ao pagamento de uma indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a restituição em dobro do 

valor pago pelo serviço de corretagem no valor de R$ 11.200,00 (onze mil 

e duzentos reais) e a restituição do valor pago referente ao IPTU dos anos 

de 2013 e 2014 no importe de R$ 526,14 (quinhentos e vinte e seis reais e 

quatorze centavos). Com a inicial vieram os documentos de ids. 1987336 a 

1987433. Designada audiência de conciliação, esta restou inexitosa (id.. 

5809092). As requeridas apresentaram contestação no id. 5784566, que 

veio instruída com os documentos de ids. 5784569 a 5784684, arguindo a 

necessidade de suspensão do feito em virtude do deferimento do pedido 

de recuperação judicial em favor das requeridas, a ilegitimidade passiva 

quanto a devolução dos valores pagos à assessoria imobiliária, a 

ilegitimidade passiva da requerida PDG Realty S/A empreendimentos e 

participações e a prescrição relativo ao pedido de ressarcimento do valor 

pago a título de comissão de corretagem. No mérito afirmam que a autora 

foi devidamente informada a respeito do valor a ser pago a título de 

comissão de corretagem, alega a impossibilidade de inversão da prova e 

ressaltam a não caracterização de contrato de adesão. Ainda, afirmam 

que fatores como alta dos preços de materiais de obra, escassez de mão 

de obra, período de chuvas irregulares e demora na liberação do habite-se 

afetaram as suas atividades, sendo que tais fatos são causas de 

excludente de responsabilidade civil ante a clara ocorrência de caso 

fortuito e de força maior. Ainda, ressaltam a legalidade da cobrança da 

taxa de corretagem e a impossibilidade de devolução do referido valor, 

bem como aduzem a impossibilidade de restituição do valor pago referente 

ao IPTU, sendo tal obrigação da autora em virtude da cláusula 10.1.1 do 

contrato firmado entre as partes. Ao final, afirmam que não restou 

caracterizado o alegado dano moral, impugna o valor pretendido a título da 

indenização e requereram o acolhimento das preliminares arguidas e 

alternativamente a improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 5884766. Na petição de id. 

6697534 a parte autora informou não possuir interesse na produção de 

outras provas além das já existentes nos autos. As requeridas no id. 

9797549 pugnaram pela extinção do feito pela falta de interesse 

processual ou a suspensão da ação em virtude do deferimento do 

processamento da recuperação judicial. Os autos vieram conclusos. 

Relatado. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da suspensão do 

processo em decorrência da recuperação judicial da parte requerida As 

requeridas aduziram nos autos argumentando, em síntese, que o Juízo da 

Recuperação Judicial possui competência absoluta para a prática de atos 

de execução e para decidir acerca da responsabilidade da recuperanda 

pelo pagamento de importâncias, de modo que a concentração dos atos 

em um único juízo se faz necessária para atribuir tratamento isonômico 

entre os credores, inclusive em relação a autora que deverá respeitar o 

plano de recuperação judicial para o recebimento dos valores perquiridos. 

Nesse caminho, ressalta que o objeto da presente ação está sujeito à 

recuperação judicial e, por conta disso, a presente ação deve ser julgada 

extinta por falta de interesse processual, sobretudo a fim de evitar que a 

autora seja privilegiada em detrimento dos demais credores da mesma 

natureza. Assim, requereu a extinção do presente feito e, 

alternativamente, a suspensão dos autos pelo período de 180 dias. De 

proêmio, consigno que a propositura de ação de recuperação judicial, por 

si só, não torna o juízo recuperacional competente para análise de todo e 

qualquer ato relacionado à empresa recuperanda, tampouco possui a “vis 

atractiva” das ações movidas em desfavor da recuperanda. Inegável, 

contudo, que as decisões prolatadas pelo juízo da recuperação e pelos 
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demais juízos em que se processam ações em desfavor da recuperada 

devem caminhar na mesma sintonia e com o objetivo de, sempre que 

possível, viabilizar o soerguimento da empresa em recuperação, o que 

pode ser atendido desde que observada à ordem de preferência e de 

pagamento dos créditos sujeitos à recuperação. Entretanto, a pretensão 

da requerida de extinção do presente feito por ausência de interesse 

processual não merece acolhimento. Isso porque, a extinção nos moldes 

postulado somente pode ser deferida depois de homologado o plano de 

recuperação judicial, quando então haverá novação da dívida, caso em 

que as ações executivas que se processam perante a justiça comum 

perdem seu objeto, dando azo a perda superveniente do interesse de agir. 

Esse entendimento é assente no Superior Tribunal de Justiça e vem sendo 

acompanhado por vários Tribunais de Justiça, dentre eles o do Estado de 

Mato Grosso e de Minas Gerais: “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

ENCERRAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA 

AÇÃO – NOVAÇÃO – CRÉDITO CONSTANTE NO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Após 

a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o 

inadimplemento da obrigação, não há como prosseguir a cobrança no juízo 

comum, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para 

a continuidade da exigência do débito.Conforme entendimento do STJ “A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.” 

(REsp 1272697/DF)” (TJMT - Ap 52314/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

PARTE EXECUTADA - CARÊNCIA DA AÇÃO PELA PERDA 

SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 

RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA. - Os credores alcançados 

por plano de recuperação judicial têm suas dívidas novadas, de tal modo 

que passam a ser credores perante o juízo da recuperação judicial e 

carecedores da ação de execução em curso, pela perda superveniente 

de interesse processual. (...)” (TJMG - Apelação Cível 

1.0707.12.013228-7/003, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2017, publicação da 

súmula em 03/05/2017) Deverás, fato é que até o presente momento 

sequer havia sito proferida sentença nestes autos constituindo qualquer 

crédito em favor da autora perante as requeridas e ainda não houve a 

homologação do plano de recuperação, o qual, aparentemente, sequer foi 

apresentado pelas requeridas, razão pela qual inviável a pretensão de 

extinção do presente feito, pelo que indefiro o pedido formulado com esse 

desiderato. Outrossim, considerando que somente as ações que 

demandam quantia líquida e que já estejam em fase de cumprimento de 

sentença é que terão seu curso suspenso por força do deferimento do 

pedido de recuperação judicial, diante do iminente risco de constrição 

judicial dos bens, indefiro também o pedido de suspensão da demanda, 

por não se tratar de ação em fase de cumprimento de sentença ou 

execução de título. A propósito, leia-se a jurisprudência recente do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÕES CÍVEIS – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

ULTRAPASSAGEM PROIBIDA REALIZADA POR ÔNIBUS DE PROPRIEDADE 

DA RECORRENTE – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO 

TRAFEGANDO NA DIREÇÃO CONTRÁRIA – FALTA DE CUIDADO – 

IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA 

EXCLUSIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA – CONDENAÇÃO DA 

EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA 

DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO – SEGURADORA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – 

MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL – DESCABIMENTO – QUANTUM ARBITRADO – ATENÇÃO AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) O 

deferimento do pedido de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial 

somente autoriza a suspensão das ações que demandam quantia líquida e 

que já estejam em fase de cumprimento de sentença, ante o risco de 

constrição judicial de bens da massa.” (TJMT - Ap 133989/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 09/02/2018). Da ilegitimidade passiva 

quanto à eventual devolução de valores pagos a título de corretagem As 

requeridas, alegam serem partes ilegítimas para responderem por eventual 

devolução de valores pagos a título de corretagem, uma vez que não 

cobraram e tão pouco receberam os valores descritos na inicial. Pois bem, 

da análise da presente preliminar, tenho que esta preliminar se confunde 

com o mérito da lide, motivo pela qual a presente será analisada a seguir 

conjuntamente com o mérito. Da ilegitimidade passiva da PDG Realty S/A 

Empreendimentos e Participações A requerida PDG Realty S/A 

Empreendimentos e Participações alega ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da demanda, sob o argumento de que o Instrumento 

Particular de Promessa de Compra e Venda foi firmado entre a autora e a 

requerida Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., não 

existindo qualquer relação contratual entre a autora e a primeira requerida. 

Em que pese as alegações das requeridas de que o Instrumento Particular 

de Promessa de Compra e Venda apenas foi firmado entre a autora e a 

segunda requerida, observo que ambas as requeridas pertencem ao 

mesmo grupo econômico e agem como integrantes da relação de 

consumo. Isso porque, apesar da primeira requerida afirmar ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo em razão da ausência de relação 

jurídica com a autora, observo que no recibo de entrega de chaves e 

imissão de posse encontra-se o timbre PDG da primeira requerida (id. 

5784668), bem como o mesmo timbre encontra-se estampado no extrato 

do cliente/autora, conforme se observa no id. 5784655. Dessa forma, 

observa-se a participação de ambas as empresas na relação de consumo 

estabelecida com a autora. Ademais, os consumidores não tem condições 

de perceber o complexo empresarial a qual a entidade realmente é 

responsável, razão pela qual é aplicável a teoria da aparência no presente 

caso. Assim, rejeito a preliminar e mantenho a primeira requerida no polo 

passivo da demanda. Da prescrição da pretensão de repetição de 

comissão de corretagem A autora sustenta que faz jus ao recebimento em 

dobro da quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) pagos a 

título de corretagem (id. 1987425 - página 06). Da análise dos autos 

verifico que tal pretensão para recebimento do valor pago encontra-se 

prescrito, diante do transcurso do prazo de 03 (três) anos. Com efeito, a 

prejudicial deve ser reconhecida, uma vez que o prazo prescricional 

incidente quanto à pretensão de restituição dos valores pagos 

indevidamente é o previsto no inc. IV, do § 3º, do art. 206, do Código Civil, 

que trata do enriquecimento ilícito, cujo prazo é trienal. Logo, à vista de 

que o desembolso ocorreu em 21/02/2013 de (id. 1987425) está prescrita 

a pretensão de ressarcimento, já que o feito foi ajuizado somente em 

12/09/2016, ou seja, após o decurso do prazo. Realmente, a esse 

propósito, colho os seguintes julgados: “RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – 

RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE 

APARTAMENTO C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – ATRASO NA OBRA - INDIMPLÊNCIA DA PARTE 

CONSTRUTORA/VENDEDORA – RESOLUÇÃO FÁTICA RECONHECIDA E 

PRAZO FINAL DETERMINADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DA 

COMISSÃO DE CORRETAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE BUSCAR RESTITUIÇÃO DO VALOR DA 

COMISSÃO DE CORRETAGEM – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO 

– PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

CONSUMERISTA - MULTA CONTRATADA – DEVER DE PAGAMENTO – 

LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM – DANOS 

MATERIAIS VERIFICADOS E DEVIDOS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – 

DESTINAÇÃO DIVERSA - RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO 

INTEGRAL DO VALORES CONTRATUAIS PAGOS – DECISÃO MANTIDA - 

SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. O pedido dos adquirentes pela devolução dos valores 

alegadamente ilegais e indevidos, pagos a título de comissão de 

corretagem para aquisição de imóvel na planta, incide o prazo 

prescricional trienal do art. 206, §3º, inciso IV, do CC. Precedentes do STJ: 

(Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1.551.956 / SP, j. 24/08/2016). 

Dever de restituir afastada, sentença modificada nesse ponto.Sendo 

consabido que ato de terceiro que exclui a responsabilidade do 

fornecedor é tão somente aquele que esteja fora da linha de 

desdobramento do fornecimento do produto ou serviço. Assim, o embargo 

da obra, bem como da construção e sua revogação e ou anulação é ato 

administrativo inerente à própria atividade de incorporação imobiliária, não 

se podendo afirmar que seja ato qualificado como estranho à atividade 

empresarial explorada.De forma que, o abusivo descumprimento do prazo 

para a entrega da unidade imobiliária por parte da promitente vendedora 

caracteriza violação do dever jurídico e enseja a resolução do contrato e o 

dever de pagamento da multa mensal contratada a favor do consumidor, 
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desde a data da resolução do contrato. Ainda, a indenização pelos 

prejuízos de ordem material, ante a coerente presunção de prejuízo dessa 

natureza pelo promitente comprador com aluguéis que poderia auferir, 

além da efetiva restituição das parcelas contratadas e pagas, de forma 

integral, acrescidas de juros a partir da citação e atualização monetária a 

partir do atraso de entrega do imóvel.” (TJMT - Ap 70133/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) 

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

INCORPORAÇÃO IMOBILÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM 

ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA 

TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA 

OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA OBRIGAÇÃO. 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 1 TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de 

restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de 

serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere 

(art. 206, §3º, IV,CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no 

julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 

10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2 CASO CONCRETO: 

2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a 

demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 

2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. III 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp nº 1.551.956/SP, 2ª Seção, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data do julgamento: 

24/08/2016, DJe: 06/09/2016) Sendo assim, acolho a preliminar arguida 

pelas requeridas e reconheço a prescrição da pretensão da autora ao 

ressarcimento dos valores a título comissão de corretagem, nos termos do 

inc. II, do art. 487, do Código de Processo Civil. Do mérito Pretende a 

autora com a presente ação a condenação das requeridas ao pagamento 

do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos 

morais em decorrência do atraso na entrega do imóvel e a restituição do 

valor pago referente ao IPTU dos anos de 2013 e 2014 no importe de R$ 

526,14 (quinhentos e vinte e seis reais e quatorze centavos). Contudo, 

alegam as requeridas que não cometeram qualquer ato ilícito e a validade 

das cláusulas estipuladas no contrato celebrado entre as partes. Ainda, 

afirmam que fatores como alta dos preços de materiais de obra, escassez 

de mão de obra, período de chuvas irregulares e demora na liberação do 

habite-se afetaram as suas atividades, sendo que tais fatos são causas 

de excludente de responsabilidade civil ante a clara ocorrência de caso 

fortuito e de força maior. Pois bem, inicialmente ressalto a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor no caso sub judice, visto que a relação 

estabelecida entre as partes é eminentemente uma relação de consumo, a 

teor do art. 3º, §1º, do CDC. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.1. O Código de Defesa do 

Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a 

incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante 

financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior 

Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp 120.905/SP, Rel. Ministro 

Ricardo VillasBôas Cueva, 3ª Turma,J. 06/05/2014, DJe 13/05/2014). Do 

atraso do imóvel O contrato firmado entre as partes informa a previsão de 

concluir a obra no último dia do mês de agosto de 2013 (id. 1987421), 

ainda salientam as partes da possibilidade de prorrogação desse prazo 

pelo período de 180 (cento e oitenta), cláusula 7.4 e 7.4.1 (id. 1987266). 

Na espécie, observo que inexiste qualquer abusividade na estipulação do 

prazo de prorrogação da entrega da obra pelo período de 180 (cento e 

oitenta) dias, uma vez que se trata de ajuste padrão a qual vem sendo 

largamente admitida pelos egrégios Tribunais, haja vista a complexidade 

dos empreendimentos da construção civil, bem como das condições 

climáticas e jurídico-administrativas que os envolve. Realmente, a esse 

respeito, colho os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ANTES DA CONCLUSÃO DA OBRA. O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às empresas que exercem atividade 

de construção e incorporação, nos termos do art. 3º, § 2º do CDC. A 

previsão contratual da tolerância de 180 dias na entrega da obra não se 

afigura abusiva. Na verdade é uma cláusula padrão nos contratos como o 

da espécie, em que se trata de empreendimento complexo e sujeito a 

situações involuntárias das mais variadas, ditas de força maior, que 

podem levar ao atraso na entrega de unidades edilícias. Descabe a 

cobrança de juros compensatórios, bem como de qualquer encargo, nos 

contratos de promessa de compra e venda de imóvel, antes da entrega 

das chaves. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70055116255, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 

13/11/2013.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

COBRANÇA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE 

ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ 

PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO 

DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO 

APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando 

prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente 

convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer 

dentro desse período.As questões não suscitadas nem debatidas em 

primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal, em respeito ao 

princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT - AI 76393/2014, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014) No entanto, tenho que 

caberia as requeridas justificar a ocorrência da prorrogação na entrega 

da obra pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois a meu ver, as 

justificativas trazidas por elas não as eximem da responsabilidade pelo 

atraso da entrega do imóvel, tendo em vista que os acontecimentos 

relacionados com a procura de mão de obra qualificada e material deveria 

preceder à alienação. E mais, aqueles são fatores preponderantes até 

mesmo para o início das obras, de modo que, ao estipularem o prazo de 

entrega, presumia-se que a requerida já estava preparada para cumprir 

avença neste particular. Da mesma forma, em que pese a expedição do 

“habite-se” não dependa das requeridas, tal fato trata-se de circunstância 

de conhecimento das construtoras e incorporadoras, razão pela qual o 

prazo para a expedição do “habite-se” pelo órgão competente já deve ser 

incluso no prazo de entrega do bem imóvel, não configurando tal fato 

como caso fortuito ou de forma maior que justifique o atraso da unidade 

habitacional a autora. Efetivamente, a esse respeito, trago à balha o 

seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONSTRUÇÃO – ATRASO NA 

ENTREGA DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO - CONCESSÃO DA TUTELA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

ATRASO DECORRENTE DE CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR – 

EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – CULPA DE TERCEIRO – NÃO 

CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 

273, DO CPC - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - CABIMENTO - VALOR 

RAZOÁVEL - LIMITAÇÃO DOS DIAS DE INCIDÊNCIA A FIM DE EVITAR 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

demonstrada à presença de verossimilhança e o fundado receio de dano 

irreparável (art. 273, do CPC), bem como o atraso justificado na entrega do 

imóvel novo, deve ser indeferida a antecipação da tutela, para manter a 

determinação de pagamento do aluguel despendido pelo consumidor com a 

moradia. O atraso na expedição de “HABITE-SE” pelo órgão municipal não 

constitui circunstância de caso fortuito e/ou força maior. A imposição de 

multa cominatória é meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial, 

devendo ser fixada em valor suficiente para compelir a parte ao 

cumprimento da ordem judicial. O arbitramento de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) dia-multa, fixada a título de astreintes, não implica em ofensa aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no entanto, a fim de evitar 

o enriquecimento ilícito da parte agravada, prudente se faz a limitação de 

dia-multa ao patamar de 30 (trinta) dias/multa.” (TJMT - AI 6903/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS 

E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMORA 

DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO 

“HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – 
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CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS 

– CLÁUSULA DE DILAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA POR 180 (CENTO E 

OITENTA) DIAS – LEGALIDADE – PREVISÃO DE ENTREGA PARA ATÉ 18 

MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – 

NULIDADE – MULTA MORATÓRIA EM FACE DA 

CONSTRUTORA/INCORPORADORA – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ MULTA EXCLUSIVAMENTE EM 

BENEFÍCIO DO FORNECEDOR, PARA A HIPÓTESE DE MORA OU 

INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – JUROS DE FASE DE OBRA – 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DESACOLHIMENTO – PAGAMENTO E 

COBRANÇA NÃO COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO 

– PRECEDENTES – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO – 

RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. Os contratos de compra e venda nos quais a 

incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à 

legislação consumerista.Descabe o argumento de que o atraso na entrega 

das chaves do imóvel decorreu da demora na liberação do documento 

“habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstância 

prevista pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar 

inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o 

descumprimento do termo ajustado no contrato. (...)” (TJMT - Ap 

59817/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) Logo, 

considerando que as requeridas não comprovaram nos autos a 

necessidade de prorrogação no prazo de entrega da obra, tenho que 

restou provado o atraso na entrega da unidade habitacional, visto que 

esta deveria ter ocorrido até o último dia de do mês de agosto de 2013, ou 

seja, em 31/08/2013, conforme pactuado entre as partes (id. 1987421), 

porém a entrega das chaves e emissão na posse do imóvel apenas 

ocorreu em 10/05/2014, conforme se observa do teor do documento de id. 

1987425 – página 01. Ademais, em última análise, mesmo que 

hipoteticamente justificada a necessidade da prorrogação da entrega da 

obra, ainda assim, verifica-se que as requeridas excederam o prazo de 

prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias. Do dano moral Dispõe o art. 

186, do Código Civil que “aquele que, por omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito a causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na hipótese versada, o elemento 

culpa foi imputado a parte requerida, que agiu de modo contrário ao 

previsto no contrato, em virtude do atraso na entrega do imóvel. Muitos 

doutrinadores, assim com parte da jurisprudência, verbalizaram o 

entendimento de que o negócio frustrado não configura danos morais, 

mas apenas meros aborrecimentos. Contudo, não se pode esquecer que a 

temática versa sobre questão de grande relevância social, que mexe com 

os sonhos e expectativas daqueles que pretendem adquirir a sua casa 

própria, enfim, o primeiro empreendimento de importância em suas vidas. E 

isso é planejado por anos e anos, pois se busca o melhor lugar para criar 

seus filhos, receber os amigos, familiares e, ainda, de ver concretizada a 

tão almejada estabilidade. Portanto, a frustração do negócio, 

consubstanciada pela ausência da entrega do imóvel ao seu tempo e 

modo, aliado aos inúmeros esforços empreendidos em prol de um objetivo 

real, somente não alcançado por quebra dos deveres de conduta das 

requeridas, como cooperação e confiança, configura ato ilícito e autoriza o 

reconhecimento dos danos morais, nos termos da norma antes falada. 

Igual entendimento encontro no seguinte julgado do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RECURSO 

INTERPOSTO POR MB ENGENHARIA SPE 039 S.A. – ALEGAÇÃO 

CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO – DESCABIMENTO – 

ATRASO NA ENTREGA DEMONSTRADO – (...) DANO MORAL 

CONFIGURADO – (...) A frustração e o adiamento de relevante projeto de 

vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, 

causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a 

margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo 

abalo suscetível de indenização. (...).” (Ap 31493/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018). 

Desse modo, as requeridas devem ser compelidas ao pagamento da 

indenização pelos danos morais. Quanto ao estabelecimento pecuniário do 

dano, este trata-se de matéria atribuída à prudente discricionariedade do 

Juiz, porque a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios 

objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista 

Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do Dano Moral são: “a) 

modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e 

prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um 

dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, 

constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, 

em conseqüência da lesão[1]”. Na presente, atento às circunstâncias do 

caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade solidária das 

requeridas, as condições econômico-financeiras das partes e o grau de 

sofrimento experimentado pela parte autora, considero que a quantia 

equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, 

o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento do 

autor e tampouco o empobrecimento das rés, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante[2]”. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do 

egrégio Sodalício Matogrossense: “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” (TJMT - 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). Da restituição do valor pago a título de IPTU A autora ainda 

requereu a restituição do pago referente ao IPTU dos anos de 2013 e 2014 

no importe de R$ 526,14 (quinhentos e vinte e seis reais e quatorze 

centavos). Da análise dos autos observo que a autora não comprovou 

nos autos o efetivo pagamento do imposto referente ao ano de 2013. Isso 

porque, apenas consta nos autos o comprovante de pagamento no valor 

de R$ 202,56 (duzentos e dois reais e cinquenta e seis centavos) juntado 

no id. 1987433, sendo certo que o referido documento sequer indica o 

título de cobrança pago, razão pela qual não se pode presumir que o valor 

ali descrito diz respeito ao IPTU do ano de 2013. No que diz respeito ao 

IPTU de 2014, observo que a autora já se encontrava na posse do imóvel 

no período indicado, tendo em vista que esta foi emitida na posse do 

imóvel em 10/05/2014 e o boleto referente ao IPTU 2014 possui data de 

vencimento em 27/06/2014, razão pela qual o ônus de arcar com o valor 

referente ao IPTU 2014 é da própria parte autora. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. APESAR 

DE O CONDOMÍNIO ESTAR PRONTO E INSTALADO QUANDO DA 

ASSINATURA DO CONTRATO, RESTOU DEMONSTRADO QUE O IMÓVEL 

DA AUTORA NÃO ESTAVA DISPONÍVEL PARA ENTREGA E SERVIA DE 

DEPÓSITO PARA A CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA QUE NÃO 

PODE SER IMPUTADA À COMPRADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO 

A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM DETERMINADO PELO JUÍZO 

DE ORIGEM QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO PELA RÉ. A OBRIGAÇÃO 

DOS COMPRADORES PELO PAGAMENTO DOS VALORES DE 

CONDOMÍNIO E IPTU PASSA A INCIDIR SOMENTE A PARTIR DA ENTREGA 

DAS CHAVES, AINDA QUE EXISTA CLÁUSULA CONTRATUAL EM 

SENTIDO CONTRÁRIO, ANTE O CARÁTER DE ADESÃO DO CONTRATO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, POIS O ATRASO DE 22 DIAS 

APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO EM CONTRATO 

NÃO EXTRAPOLA O RAZOÁVEL E NÃO É CAPAZ DE CARACTERIZAR 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXA MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA QUANDO NÃO HÁ 

CLAUSULA CONTRATUAL NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71005438320, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 31/07/2015) Outrossim, ressalto que 

apesar da parte autora ter juntado aos autos o boleto referente ao IPTU de 

2014 sequer há nos autos comprovante do efetivo pagamento do imposto, 

conforme se observa do id. 1987425. Portanto, não há que se falar em 

ressarcimento de valores a autora referente aos valores cobrados a título 

de IPTU dos anos de 2013 e 2014. Do dispositivo Posto isto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação apenas para 

condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), em favor da requerente a título de compensação por danos 

morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) 

ocorrido em 31/08/2013. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 
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art. 487, I do CPC. Considerando que a requerente decaiu de parte 

considerável de seus pedidos a condeno ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

“Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - 

registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004652-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA (EXEQUENTE)

CELIA MARIA SILVERIO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER CABRAL DA SILVA (EXECUTADO)

LILIAM GLEIZE ALVES DOS SANTOS (EXECUTADO)

CABRAL LOGISTICA & TRANSPORTE EIRELI - EPP (EXECUTADO)

DEUSDETE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, providenciar/comprovar os atos necessários para a 

distribuição e cumprimento da carta precatória expedida, devendo 

comunicar tais providências nos autos, bem como manifestar-se acerca 

da Certidão do Oficial de Justiça e inclusive, em sendo o caso (processo 

com custas), efetuar o depósito de diligência.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006250-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO (ADVOGADO(A))

MARIA CATARINA DE AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006250-19.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA CATARINA DE AQUINO RÉU: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

NACIONAL HONDA LTDA Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

parte autora requer a inclusão da Moto Raça Ltda., no polo passivo da lide, 

uma vez que adquiriu o veículo no estabelecimento comercial da mesma 

(Id. 15251381). No entanto, observo que a parte autora pactuou com a 

administradora o contrato de consórcio do veículo discutido na lide, e 

segundo consta na inicial não houve a entrega/aquisição do bem, tanto é 

que os pedidos iniciais são voltados exclusivamente à administradora do 

consórcio, razão pela qual não haveria necessidade de inclusão da 

concessionária no polo passivo da demanda. Posto isso, nos termos do 

art. 10 do CPC, determino venha à parte autora no prazo de 10 (dez) dias, 

justificar o pedido de inclusão da Moto Raça Ltda., no polo passivo da lide 

e sendo o caso declinar os fatos e fundamentos jurídicos em relação à 

pretensão de inclusão (art. 319, III do CPC), sob pena de indeferimento do 

pedido. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004452-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYLENE LAURA VELASCO (REQUERENTE)

SABRINA LUZIA FIUZA METELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

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: 15100455.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005553-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DE SOUZA LOPES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (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: 15095233.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000831-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON FALCUNDES DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Outros Interessados:

DEVISON SANTOS LIVRAMENTO (TESTEMUNHA)

MANOEL ROQUE DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

MARIA DO ROSARIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

Por meio do presente ato intimo as partes para, no prazo COMUM de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo de ID:14841218.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008238-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA (ADVOGADO(A))

COSTA & ALVES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMYLLY CASTRO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008238-75.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

COSTA & ALVES LTDA - ME RÉU: JAMYLLY CASTRO DA SILVA Vistos, 

A gratuidade da justiça à pessoa jurídica só é admitida em situações 

excepcionais e mediante comprovação de insuficiência financeira não só 

da empresa, mas também dos seus sócios[1]. Convém ressaltar que 

segundo o disposto na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os 

casos em que a parte demonstre a incapacidade momentânea do 

pagamento, a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial (art. 456 

CNGC/MT). Por oportuno, determino venha à parte autora, em 30 (trinta) 

dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência financeira da 

empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de extinção 

do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Outrossim, da detida 

análise dos autos, observo que a parte autora limitou-se a formular pedido 

de tutela e, no mérito pugnou pela condenação da requerida em danos 

morais e materiais, o que não é suficiente para salvaguardar sua 

pretensão, uma vez que o pedido de tutela de urgência devem ter 

correspondência direta com os pedidos finais. O pedido antecipatório de 

uma tutela visa à satisfação imediata de um direito requerido em definitivo, 

razão pela qual há que existir uma correspondência direta entre a tutela 

jurídica requerida em definitivo na demanda e o pedido antecipatório de 

tutela. Deste modo, ao requerer a concessão de tutela antecipada para 

que a requerida promova a baixa do protesto efetuado em nome da 

empresa deve à autora atentar-se quanto à correspondência destes 

pedidos com os pedidos finais, os quais, em tese, seriam de cancelamento 

definitivo do protesto. Com efeito, inexistindo formulação expressa do 

pedido final, se torna inviável a concessão de medida liminar que não seria 

concedida na sentença de eventual procedência do pedido. Assim, 

determino, venha à parte autora, no prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, 

formular pedido final correspondente ao pedido de tutela de urgência 

antecipada requerida na exordial, sob pena de indeferimento. Intime-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] [1] 

Precedentes do STF: AgRg no REsp 92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 
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716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: Embs. de Div. em REsp. 

321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 04/02/2004, DJe 16/08/2004; 

AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 

23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; AgRg nos EDcl no Ag. nº 

742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 

603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 02/08/2010; de Tribunais de Justiça 

Estaduais: Agr. de Instr. nº 70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz 

Roberto Imperatore de Assis Brasil, j. em 07/02/2012.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 281938 Nr: 683-34.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA APARECIDA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDERPRIME ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

DE CRÉDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA SILVA DA 

COSTA ZANATA - OAB:13335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM MANHAES 

MOREIRA - OAB:52677/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 207,81, totalizando em R$ 

621,21, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434283 Nr: 3603-39.2016.811.0002

 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: JUCINEIA LOPES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431 A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 134,04 = totalizando R$ 547,44, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 50% PARA CADA UM R$ 273,72, A PARTE AUTORA É 

BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409349 Nr: 16327-12.2015.811.0002

 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: SILVIO PEREIRA GALVÃO E CIA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 19.582/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

468,35 e da taxa judiciária no valor de R$ 468,35, totalizando em R$ 

936,70, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342222 Nr: 9693-34.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76696

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334997 Nr: 3478-42.2014.811.0002

 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: WANDERSON ALVES DELMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

(CALCENTER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS GLERIAN - 

OAB:12112/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297676 Nr: 18133-87.2012.811.0002

 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: OROTILDES FLORENTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 140,43, totalizando em R$ 

553,83, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318083 Nr: 14453-60.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON GONÇALO DE FIGUEIREDO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.239-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR AS PARTES, para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da parte que lhe cabe em relação as 

Custa e Taxa, nos termos da sentença prolatada nos autos (...CONDENO 

as partes ao pagamento “pro rata” das custas...), – Custa – R$ 413,40 

Taxa - R$ 134,04 = totalizando R$ 547,44, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

OBS: 50% PARA CADA UM R$ 273,72 A PARTE AUTORA É BENEFICIARIA 

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 275974 Nr: 19356-12.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUIREDO PINTEL, RAIMAR ABÍLIO 

BOTTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁSIO NOGUEIRA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD BIOLCHI - 

OAB:3536-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 395258 Nr: 8602-69.2015.811.0002

 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: ALESSANDRO CARLOS DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376022 Nr: 23782-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORACIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:SP 157.407

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 445468 Nr: 9642-52.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALINE STEFANI MATTIELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 134,04, totalizando em R$ 

547,44conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392020 Nr: 6579-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX GRIGGI DA SILVA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A - CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431 A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 142,85, totalizando em R$ 

556,25, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96043 Nr: 5525-67.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B. D. E. - rep. Pela sua Avó ANTONIA DIAS ESTERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO ARAÇATUBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 304625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:20.015-OAB/DF, EDUARDO VITAL CHAVES - OAB:257.874, JOÃO 

PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 1.168,28 e da taxa judiciária no valor de R$ 1.168,28, totalizando em R$ 

2.336,56, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433324 Nr: 3008-40.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILEIDE ARAÚJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 454132 Nr: 13712-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORLI JOSE DAMBROS, ALZIRO DOMINGOS DAMBROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONZAGA EZEQUIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16751

 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 e busca de 

veículos junto ao sistema Renajud.

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$ 

9,56 (nove reais e cinquenta 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.

Outrossim, procedi pesquisa no sistema Renajud, porém verifiquei que já 

recai sobre os veículos de propriedade do executado restrição de 

circulação efetuada pelo Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá, 

conforme extratos em anexo.

Assim, a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação 

do exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu 

interesse na penhora do veículo em discussão, mesmo já recaindo sobre 

ele restrição de outro juízo.

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.: 254709 Nr: 12993-43.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o número do CPF do executado indicado nos autos 

encontra-se incorreto, conforme extrato em anexo e sendo necessário o 

número correto deste para a realização de ordem de penhora através dos 

sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, determino venha o 

exequente, no prazo de 10 (dez) dias sanar a irregularidade.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 11 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388263 Nr: 4256-75.2015.811.0002

 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: EDIVAN NUNES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo o requerente beneficiário 

da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação nos 

ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família.Assim, expeça-se alvará para 

devolução dos valores depositados nos autos (fl. 88) referente aos 

honorários periciais para a parte requerida. Transitado em julgado, 

aguarde o cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) 

dias, findo o qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os 

autos remetidos ao arquivo.P. I. Cumpra-se.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.: 326550 Nr: 22889-08.2013.811.0002

 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: JOSÉ PEDRO DE ARAÚJO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:MT 17.567, RONAN JAKSON COSTA - 

OAB:4871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138190/SP, RONAN JACKSON COSTA - OAB:4.871

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo 

ativo da demanda José Pedro de Araújo Lourenço e no polo passivo Tryon 

Comércio e Locação de Veículos Ltda. e Omni S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento.

Intime-se a devedora Tryon Comércio e Locação de Veículos Ltda., por 

meio de carta com aviso de recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, CPC) e 

intime-se a devedora Omni S/A – Crédito, Financiamento e Investimento 

através de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação de 

acordo com os cálculos de fl.162, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 474 de 528



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 sem manifestação da parte requerida quanto ao 

pagamento do débito, 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 das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 275263 Nr: 18412-10.2011.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON ALDABERTO MARCONDES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CESAR FADUL - 

OAB:4.541-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUCINIRA CORREA DE 

FRANÇA - OAB:

 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. 172, 

sendo constrito o valor de R$ 2.440,78 (dois mil quatrocentos e quarenta 

reais e setenta e oito 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 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)Por fim, realizei 

busca junto ao Sistema INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 03 (três) 

declarações de imposto de renda em nome da executada visando a busca 

bens passíveis de penhora e realizei a impressão das referidas 

declarações, as quais se encontram a disposição da parte exequente 

junto a Secretaria.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 395407 Nr: 8696-17.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE OSVALDO GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE GEVIZIER NUNES 

RODRIGUES - OAB:DEFENSORA

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada.

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. 83, sendo constrito o valor de R$ 626,91 

(seiscentos e vinte e seis reais e noventa e um 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.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde 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.: 1581 Nr: 276-19.1998.811.0002

 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: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO DO ESPIRITO SANTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedidos da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da executada (fls. 205).

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$ 

29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro 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.: 263942 Nr: 3531-28.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIU JIAPI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCLÉCIA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA MOTA BONOMETTI 

GOUVEIA - OAB:222664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 
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contas bancárias da parte executada (fl. 89).

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.: 314390 Nr: 10662-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUÇÕES EM AÇO USIMINAS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUIAR SILVA & CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO FERNANDES MUNHOZ - 

OAB:206427/SP, GILBERTO SAAD - OAB:24956/SP, IRIS VANIA 

SANTOS ROSA - OAB:115089/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - 

OAB:234665/SP, MILTON SAAD - OAB:16311/SP, NAILA MEIRELES 

QUINTÃO - OAB:271.273 SP, RENAN BELO DE ARAUJO - OAB:392.723 

SP, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO S. REBOUÇAS - 

OAB:15088

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada e pesquisa através do Sistema 

Renajud e Infojud de eventuais bens passíveis de penhora de propriedade 

da executada (fl. 115).

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 a 

inexistência de veículos registrados em nome da executada, extrato em 

anexo.

Por fim, realizei busca junto ao Sistema INFOJUD, a fim de averiguar as 

últimas 03 (três) declarações de imposto de renda em nome dos 

executados visando a busca bens passíveis de penhora, porém constatei 

que a executada realizou apenas a declaração referente ao exercício de 

2014, razão pela qual realizei a impressão da referida declaração de 

imposto de renda, a qual se encontra a disposição da parte exequente 

junto a Secretaria deste Juízo.

 Assim, determino à Secretaria adote as cautelas necessárias ao caso, 

arquivando a declaração de imposto de renda da parte executada em 

pasta própria.

Por fim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito.

 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.: 113996 Nr: 9413-10.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FANALE E CIA. LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 164/165).

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.: 425591 Nr: 24924-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL PNEUS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA,COMERCIO 

E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:MT 12.762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada, busca de bens junto ao Sistema 

Infojud e que seja realizada penhora sobre o faturamento da empresa (fl. 

72).

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.

 Em seguida procedi com 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 executada 

nos últimos três anos, extrato em anexo.

No que diz respeito ao pedido de penhora sobre o faturamento de 

empresa (art. 835, X do CPC) esta só pode ser deferida em caráter 

excepcional, quando for verificada a inexistência de bens passíveis de 

contrição suficientes a garantir a execução, ou, caso existentes, sejam de 

difícil alienação (art. 866 do CPC).

 Nesse sentido:

 “EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA – 

POSSIBILIDADE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA 

- RECURSO DESPROVIDO.A jurisprudência tem entendimento firmado no 

sentido que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida 

excepcional, sendo cabível quando não existam outros bens passíveis de 

garantir a execução.” (TJMT - AI 17783/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

Assim, não tendo a exequente comprovado o esgotamento das 

possibilidades de localização de bens em nome da devedora e com base 

no artigo 805, do CPC, indefiro por ora o pedido retro.

 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.: 319972 Nr: 16345-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA MARIA VICENTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada a 

penhora e busca de bens em nome da executada e empresa individual C. 
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M. V. da Silva de propriedade da devedora.

Pois bem, considerando os bens da empresa individual se confunde com 

os bens da pessoa física empresária e 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.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

PENHORA ONLINE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. Não há necessidade de 

desconsideração da personalidade jurídica para constrição de bens 

quando se trata de empresa individual que se confunde com a pessoa do 

empresário. - Circunstância dos autos que se impõe deferir bloqueio de 

valores em empresas individuais do executado. RECURSO PROVIDO.” 

(Agravo de Instrumento Nº 70073727984, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 

29/06/2017)

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da empresa individual C. M. V. da Silva por meio do 

Sistema BACENJUD, no montante indicado nos autos, contudo sem 

nenhum sucesso, conforme extrato 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.: 218174 Nr: 13585-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR DIAS CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSSAN DIAS 

FIGUEIREDO ZAMAR TAQUES - OAB:8233/MT, DIEGO GOMES DA 

SILVA LESSI - OAB:15159, DIOGO DA SILVA ALVES - OAB:11.167/MT, 

ELPIDIO ALVES FILHO - OAB:MT 7815-B, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6366/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Venha o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar requerendo o 

que entender de direito para o andamento útil do feito.

Ainda, ressalto que o exequente deverá em igual prazo aportar aos autos 

planilha atualizada do débito exequendo.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 11 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 114763 Nr: 10213-38.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D G LAVRARTTI COMERCIO E INDÚSTRIA DE 

FERRAGENS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:OAB-MS 6337, MARCELO REBUÁ DOS SANTOS - 

OAB:9861/MS, MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566 - MT, MARIO 

PEDROSO - OAB:10220, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta por Gerdau 

aços Longos S/A em desfavor de D G Lavrarti Comércio de Ferragens, 

todos devidamente qualificados nos autos.

A parte exequente requereu a desistência da ação (fl.124).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

O pedido de fl. 124 se trata de uma simples manifestação de desistência 

da lide, sendo que a parte executada não foi citada, sendo desnecessária 

a sua anuência.

Posto isto, homologo a desistência e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo unido e art. 775, do CPC.

Custas pela parte exequente. Deixo de condená-lo ao pagamento de verba 

honorária à vista de insubsistir contenciosidade.

Determino à Secretaria que requeira a devolução do mandado expedido no 

Id. 9639248 independentemente de cumprimento.

 Após o trânsito em julgado, arquive-se.

P.I. 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.: 510568 Nr: 19321-42.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR DIAS CORTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO - 

Defensora Pública Estadual. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEIREDO Z. TAQUES - OAB:OAB 8.233, Diegos Gomes da Silva 

Lessi - OAB:15159/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4700/MT, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6366/MT, 

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, PEDRO JORGE 

ZAMAR TAQUES - OAB:17467

 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. 218174) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 11 

de setembro de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405388 Nr: 14152-45.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVEIRO - OAB:12.762/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA - 

OAB:16290/MT

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da exequente requerendo a penhora online em 

contas bancárias da parte executada (fl. 202).

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
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 Cod. Proc.: 535269 Nr: 7388-38.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS RODRIGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE - IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:MT 8.934

 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. 254709) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 11 

de setembro de 2018.LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450334 Nr: 12072-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FILOGONIO BORGES DA SILVA, MARILU CURVO 

BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BURITIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 Pois isto, REJEITO a impugnação ao cumprimento provisória de sentença 

apresentada pela executada/impugnante nos termos do art. 525, §1º, 

inciso V, e § § 4º e 5º, do CPC.Preclusa esta, intime-se a parte exequente 

para manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do 

feito.Cumpram-se. Intimem-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.: 417286 Nr: 20633-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA CYNTIA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Vistos, etc.

Carla Cyntia Rodrigues da Silva promove o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, visando 

recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos autos.

 Após o trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela 

intimação da parte executada para o pagamento do débito.

Devidamente intimada a parte executada realizou o depósito da quantia de 

R$ 8.519,38 (fl. 124), ao passo que o exequente manifestou concordância 

com o valor depositado em juízo e requereu a extinção do feito (fl.141).

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado à fl. 124 serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.

 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 12 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 38158 Nr: 6443-47.2001.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZINHA MARCHETTO, ALAN RENER 

TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:3774, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2629/MT, Thaís 

Helena Marques de Souza - OAB:6897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA KIYOMI OZAKI - 

OAB:6874/MT, BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - OAB:MT 15.353, 

JOAO BATISTA DA SILVA - OAB:5237/MT, WILSON ROBERTO DE 

SOUZA MORAES - OAB:MT 4.834

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida, de forma 

que permita o regular cumprimento da decisão de fl. 259v (expedição de 

certidão para fins de protesto).

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 75168 Nr: 7644-69.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE 

CHAVES FADINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO 

PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:OAB/MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL OURIVES FILHO - 

OAB:0641/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida, de forma 

que permita o regular cumprimento da decisão de fl. 238 (inclusão do nome 

da executada nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema 

SERASAJUD).

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 247795 Nr: 7521-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVIRGES MARIA DA SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida, de forma 

que permita o regular cumprimento da decisão de fl. 190 (inclusão do nome 

da executada nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema 

SERASAJUD).

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.
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 Intimação da Parte Autora

 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

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte Exequente para que aporte aos 

autos, no prazo de 05(cinco) dias, o valor atualizado da dívida, de forma 

que permita o regular cumprimento da decisão retro.

Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452869 Nr: 13166-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOM GUINCHO E AUTO SOCORRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Por meio da petição de fl. 121/123 o exequente pugnou pela inclusão do 

nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 

782, § 3º, do CPC e a expedição de certidão para protesto da executada.

Defiro o pedido retro, razão pela qual determino a expedição de certidão 

de teor da decisão, nos termos do art. 517, do CPC, devendo ela ser 

entregue ao exequente a qual se incumbirá de realizar o protesto do débito 

exequendo conforme lhe prouver.

 Ainda, em atenção ao disposto no art. 782, § 3º, do CPC, autorizo a 

inclusão do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito por 

meio do sistema SERASAJUD, devendo a Secretaria adotar as 

providências necessárias para tanto.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 31 de agosto de 2015.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 85664 Nr: 11624-87.2005.811.0002

 A Ç Ã O :  I n c i d e n t e  d e  F a l s i d a d e - > I n c i d e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUEL FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CRISTINA IGNACIO DA 

SILVA - OAB:8983, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 Vistos, etc.

Em análise dos autos verifica-se que a perita nomeada foi intimada por 

três vezes e não se manifestou, conforme certificado à fl. 87.

De tal modo, nomeio em substituição como perito grafotécnico Emiliano 

Mendonça Silva, Avenida Manoel José de Arruda, 3300 Cond. Res. Beira 

Rio - Porto, Cuiabá – MT, Tel.: (65) 9 8121-4041, e-mail: 

emilianomsilva@gmail.com, para realização da perícia deferida.

 Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para informar se aceita o encargo e 

formular proposta de honorários periciais, bem assim, se for o caso, 

corrigir os dados declinados nesta decisão, os quais foram colhidos no 

Banco de Peritos do site do TJMT, devendo confirmar principalmente o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, 

nos termos do artigo 465, §2º, incisos I, II e III, do CPC.

Registro que a perícia grafotécnica deverá se basear na comparação de 

documentos existentes nos autos e em repartições públicas, devido ao 

fato de a requerente estar impossibilitada de apor de próprio punho sua 

assinatura, devido por ser portadora de Tremor Essencial (CID G 25.0).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 77015 Nr: 9193-17.2004.811.0002

 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: JOSUEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO, 

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, HERMES GONÇALO FERREIRA, VALMIR CARVALHO 

GARCIA, LENIR COELHO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA INGNÁCIO DA 

SILVA - OAB:8983, OLIVIA FERNANDES BORETTI - OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, FÁBIO DE AQUINO 

PÓVOAS - OAB:5819, FERNANDO ROBERTO FELFILI - OAB:3.923/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, verifica-se que a requerida e todos os denunciados à lide 

foram devidamente citados e apresentaram defesa, assim sendo 

determino que seja certificado quanto a tempestividade das peças e após 

seja intimado o autor para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça 

de impugnação às contestações (art. 351, CPC).

No mais, mantenho a suspensão do presente feito por depender do 

julgamento do Incidente de Falsidade de código 85664, o qual tramita em 

apenso, nos termos do art. 313, V, a, CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003368-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (EXEQUENTE)

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR PENZO NETO (ADVOGADO(A))

RELOPECAS COMERCIO DE PECAS PARA RELOGIOS EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003368-21.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA EXECUTADO: RELOPECAS COMERCIO DE 

PECAS PARA RELOGIOS EIRELI - EPP Vistos etc., Compulsando os autos 

observo que aportou manifestação do causídico da parte requerida (Id. 

15209548), informando que apesar de ter sido devidamente intimado da 

sentença (Id. 14413953), restou impossibilitado de praticar qualquer ato 

processual após a sentença, pois esteve internado entre os dias 

16/08/2018 a 22/08/2018 e, afastado de suas atividades por mais de 13 

(treze) dias. Assim, pugnou pela devolução do prazo para apresentação 

de recurso. Pois bem, analisando os fundamentos deduzidos e 

documentação apresentada, verifico que realmente o advogado da parte 

requerida esteve internado no período mencionado, bem como afastado de 

suas atividades por mais de 13 (treze) dias, conforme atestado constante 

no Id. 15209553, em decorrência do diagnóstico de miocardite aguda, 

inflamação do miocárdio, o que impossibilitou de exercer sua profissão. 

Outrossim, em analise ao processo, verifico também que o advogado 

peticionante é o único cadastrado para receber intimações, e o único que 

recebeu intimação da publicação da sentença. Assim, a despeito da parte 

requerida possuir outros patronos (Id. 6855801), os quais, contudo não se 

encontram cadastrados no sistema, entendo que restou demonstrado o 

motivo de força maior que impediu o advogado de diligenciar para a defesa 

de seu cliente, uma vez que estava sob cuidado médico em decorrência 

do seu diagnóstico. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS - 

PROCURADORA CADASTRADA NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE 
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EXERCER A PROFISSÃO POR MOTIVO DE SAÚDE - DEVOLUÇÃO DO 

PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS - CABIMENTO - RECURSO 

PROVIDO. 1 - A doença que acomete a advogada somente se caracteriza 

como justa causa para devolução de prazo quando o impossibilita 

totalmente de exercer a profissão. 2. No presente caso, somente estava 

cadastrada nos autos a advogada que sofreu AVC e, portanto 

impossibilitada de exercer a profissão. Assim, cabível a devolução do 

prazo para o recolhimento das custas. [1] Dessa forma, considerando que 

a situação retratada pelo peticionante deve ser considerada como justa 

causa, tenho que a devolução do prazo para manifestação é apenas a do 

prazo remanescente, conforme disposto no § 1.º, do art. 223, do Código 

de Processo Civil, considerando que a publicação se deu em 02/08/2018 e 

o advogado do requerido ficou doente no dia 16/08/2018. Assim, defiro o 

pedido retro e devolvo o prazo recursal de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, e por consequência declaro nulos os demais 

atos constantes nos Ids. 15088765, 15117547 e 15130862. Cumpra-se. 

Intimem-se. Às providências necessárias. Luis Otavio Pereira Marques 

Juiz de Direito [1] (TJMG - Apelação Cível 1.0058.16.002501-9/001, Relator 

(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

10/04/2018, publicação da súmula em 16/04/2018).

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003613-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE DA SILVA STOCK (ADVOGADO(A))

GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO (ADVOGADO(A))

C L M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003613-32.2017.8.11.0002. AUTOR(A): GP 

CATARINENSE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA RÉU: C L 

M COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de cumprimento 

de sentença. Portanto, promovam-se as devidas anotações, comunicando 

o Cartório Distribuidor, devendo constar no polo ativo da demanda GP 

Catarinense Comércio Importação e Exportação Ltda. e no polo passivo C 

L M Comércio de Pneus Ltda. Intime-se a parte devedora C L M Comércio 

de Pneus Ltda através de seus patronos via DJE, para cumprimento da 

obrigação, de acordo com o valor indicado no id. 15248147 no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento) – §1º, art. 523, CPC. Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de impugnação, independentemente de penhora ou de nova 

intimação, à luz do disposto no art. 525, caput, do CPC. Para o caso de 

não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo legal, fixo os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta fase de 

cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC). Decorrido o prazo supra 

sem manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito, 

salientando desde já que deverá aportar aos autos planilha atualizada do 

débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005150-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS (ADVOGADO(A))

JUAREZ ANTONIO ZENATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSFORME CONVERSAO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - ME 

(REQUERIDO)

RENATA GONCALVES PIMENTEL (ADVOGADO(A))

LUDIMMILLA CRISTINA BRASILEIRA DE CASTRO E SOUSA 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005150-29.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

JUAREZ ANTONIO ZENATTI REQUERIDO: TRANSFORME CONVERSAO DE 

ARTEFATOS DE PAPEL LTDA - ME Vistos, etc. Inicialmente, defiro o pedido 

retro (Id. 15309961), proceda com as retificações necessárias nos 

assentamentos do feito. Considerando a certidão no Id. 15257938, 

redesigno a audiência constante nos autos, para o dia 08/11/2018, às 

15:30 horas para inquirição da testemunha Luiz Paulo Ecker. Desde já 

ficam os advogados das partes cientificados de que cabe a eles o dever 

de informar ou intimar a testemunha por ele arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (art. 455, caput, CPC), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhe, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1º, CPC). 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes 

informarem a este juízo com antecedência mínima de 20 dias da data da 

audiência a ocorrência das hipóteses do § 4º, do art. 455, CPC, a fim de 

que a intimação da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a 

solenidade em tela seja consolidada. Oficie-se ao Juízo deprecante para 

as comunicações de praxe, informando ainda a data e horário da 

audiência. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007744-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE APARECIDA MARCALO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007744-16.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA EXECUTADO: ARLETE APARECIDA MARCALO Vistos, etc. Acolho à 

emenda da inicial constante nos Ids. 15297338, 15297339, 15297557 e 

15297558 a fim de que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Trata-se de 

ação de execução de título extrajudicial proposta por Mrv Prime Parque 

Chapada Do Horizonte Incorporações Spe Ltda em face de Arlete 

Aparecida Marçalo. Cite-se a executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas 

processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a esses 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 827, caput, 

CPC). O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deve ser 

expedido em duas vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

do executado e a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (03 

dias). Citado que seja o executado, o digno Sr. Oficial de Justiça juntará 

aos autos o mandado e a respectiva certidão, quando começará a correr 

o prazo dos embargos. Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 

dias), munido da segunda via dos mandados, o digno Sr. Oficial de Justiça 

procederá, de imediato, à penhora de bens, a sua avaliação e ao depósito, 

lavrando-se o respectivo auto, e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado. Se não for localizado da penhora, o digno Sr. 

Oficial de Justiça certificará detalhadamente as diligências realizadas, 

caso em que o Juiz poderá dispensar a intimação ou determinará novas 

diligências. No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a 

verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão (§1º, art. 827, 

CPC). Caso o executado queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, via de 

regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000997-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva (ADVOGADO(A))

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EZIQUIEL FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000997-50.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EXECUTADO: EZIQUIEL 

FERREIRA DE SOUZA Vistos, etc. Considerando o não atendimento pela 

exequente da determinação de Id. 14422305, bem como tendo por fim a 

segurança jurídica dos atos processuais e, ainda, certo de que as partes 

possuem interesse na composição amigável da lide, tenho por bem 

designar audiência de conciliação para ratificação do acordo firmado 

constante nos Ids. 14257611 e 14257614, conforme pugnado no Id. 

15219295. Assim, designo audiência de conciliação para o dia 08/11/2018, 

às 14:00 horas, o que faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC. Fica a 

parte exequente intimada por meio da presente decisão, ao passo que 

determino seja intimado pessoalmente a parte executada para 

comparecimento na audiência, devendo no ato estar devidamente 

representada e juntar procuração outorgando poderes ao advogado para 

transigir. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008216-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GEREMIAS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008216-17.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

GEREMIAS FIGUEIREDO RÉU: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL Vistos etc. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, 

DEFIRO a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 

do Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. 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 o valor 

descontado em sua pensão é devido ou não. Deste modo, a requerida 

reúne melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência da parte requerente, razão pela qual determino a inversão 

do ônus da prova, conforme postulado. No impulso, diante da 

manifestação expressa da parte autora quanto ao desinteresse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 14/11/2018, às 14:30 

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 às 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] “Art. 1.775. Terão prioridade de 

tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I – em 

que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior 

a 60 (sessenta) anos (...)”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008222-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GEREMIAS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008222-24.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

GEREMIAS FIGUEIREDO RÉU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. 

Vistos. Inicialmente, a fim de evitar confusão uma vez que os fatos iniciais 

foram descritos de forma a abranger duas seguradoras, contudo a parte 

autora optou por propor ações autônomas, determino a associação no 

sistema dos presentes autos ao processo nº 1008216-17.2018.8.11.0002. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, DEFIRO a prioridade 

na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do Estatuto do 

Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. 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 o valor descontado em sua pensão é 

devido ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores condições de 

comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência da parte 

requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. No impulso, diante da manifestação expressa da 

parte autora quanto ao desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 14/11/2018, às 15:00 horas, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, 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 
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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 

às 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] “Art. 1.775. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou 

tribunal, os procedimentos judiciais: I – em que figure como parte ou 

interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos 

(...)”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008226-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES (ADVOGADO(A))

IVANICE FIALHO DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONOTOLOGIA SECAO MATO GROSSO 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008226-61.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

IVANICE FIALHO DE MORAES RÉU: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 

ODONOTOLOGIA SECAO MATO GROSSO 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. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

PLANO ODONTOLÓGICO. TRATAMENTO URGENTE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO RECONHECIMENTO. DEVER DE 

INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. Trata-se de ação através da qual a 

autora, ora apelante, pretende que as recorridas sejam condenadas a 

realizar o pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, 

julgada improcedente na origem. A relação travada entre as litigantes é 

nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de 

Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no 

artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em 

comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente 

causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. 

Incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez 

alegada a falha na prestação de serviço, incumbe as partes recorridas 

comprovarem a ausência de qualquer conduta abusiva. (...) (Apelação 

Cível Nº 70076676071, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 26/04/2018) 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 não foi 

finalizado o procedimento na autora, mesmo efetuado pagamento. Deste 

modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme postulado. No 

impulso, diante da manifestação expressa da parte autora quanto o seu 

interesse 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 

17:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, 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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004774-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUBENS DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004774-14.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

JOSE RUBENS DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Compulsando os 

autos verifico que o curso processual foi suspenso em virtude do 

falecimento da parte autora, bem como determinado a regularização do 

polo ativo (id. 15100677). Em seguida a parte requerida compareceu nos 

autos requerendo a extinção do feito em virtude do falecimento do autor, 

sob o argumento de que a ação trata-se de direito personalíssimo da vítima 

e somente ela detém legitimidade para receber a cobertura do seguro 

obrigatório não sendo cabível a sua transferência aos eventuais 

sucessores (id. 15286133). Pois bem, em que pese a alegação da parte 

requerida, ressalto que o direito pleiteado é de natureza patrimonial e não 

personalíssimo como alegado pela ré, ou seja, não desaparece com a 

morte do autor, mas passa a integrar o seu espólio. Além do mais, a 

sucessão processual é plenamente possível, vejamos o que preconiza o 

art. 110 do CPC: Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, 

dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, 

observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Nesse sentido, é o 

entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – MORTE 

DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

ATIVA DOS HERDEIROS – NÃO CONFIGURAÇÃO – HABILITAÇÃO – 

AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL – PERÍCIA MÉDICA INDIRETA – 

POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se no curso da 

ação ocorre a morte do autor, é possível a habilitação de seus herdeiros, 

porquanto se trata de matéria de natureza patrimonial, passível de 

sucessão processual, afastando-se a preliminar de ilegitimidade ativa. No 

caso de morte da vítima, antes da perícia judicial que poderia quantificar o 

grau das lesões sofridas, é necessária a realização de perícia indireta, 

uma vez que a morte da autora não inviabiliza a análise técnica da 

documentação médica. (Ap 3121/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, 

Publicado no DJE 04/04/2017). Deste modo, indefiro o pedido retro de 

determino o retorno dos autos a Secretaria para aguardar o transcurso do 

prazo estabelecido na decisão de id. 15100677. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002441-89.2016.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ACACIO GONCALVES DA COSTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002441-89.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ACACIO GONCALVES DA COSTA EXECUTADO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Acacio 

Gonçalves da Costa promove o presente cumprimento de sentença em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, visando 

recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos autos. Após o 

trânsito em julgado da sentença a parte exequente pugnou pela intimação 

da parte executada para o pagamento do débito. Devidamente intimada a 

parte executada realizou o depósito da quantia de R$ 3.338,64 (id. 

14948151), ao passo que o exequente manifestou concordância com o 

valor depositado em juízo e requereu a expedição de alvará em seu favor 

(id. 15213092). Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O 

processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado no id. 15213092 serviu para adimplir o débito sub 

judice. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes 

autos. De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, 

inciso II, e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária 

nesta fase. Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no 

Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em 

seguida arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Às providências necessárias. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1000383-16.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA (EXEQUENTE)

IZONILDES PIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI (ADVOGADO(A))

PAREX CONSTRUCOES INDUSTRIAIS LTDA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GARCIA DIAZ (ADVOGADO(A))

DANIELA VITAL DE SOUZA CORREA BAHIA (ADVOGADO(A))

ELCIO FONSECA REIS (ADVOGADO(A))

SIDNEI GARCIA DIAZ (ADVOGADO(A))

GABRIELA BUENO SILVA (ADVOGADO(A))

AMAPARI ENGENHARIA LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000383-16.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: 

IZONILDES PIO DA SILVA EXECUTADO: AMAPARI ENGENHARIA LTDA., 

TOME EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES LTDA, PAREX CONSTRUCOES 

INDUSTRIAIS LTDA Vistos, etc. Izonildes Pio da Silva promove o presente 

cumprimento de sentença em desfavor de Amapari Engenharia Ltda., 

Tome Equipamentos e Transportes Ltda. e Parex Construções Industriais 

Ltda., visando recebimento da quantia imposta r. sentença prolatados nos 

autos Cód. 206569, cuja tramitação se processou de forma física. No id. 

2448590 a parte executada foi intimada para pagamento da condenação, 

tendo ela apresentado impugnação ao cumprimento de sentença (id. 

4187229), que foi rejeitado pela decisão constante no id. 4594676, 

oportunidade em que também foi realizado penhora no montante de R$ 

302.557,39. Dessa decisão a executada Parex interpôs embargos de 

declaração, que não foi conhecido por ser intempestivo, conforme decisão 

de id. 5580662. Contudo, na mesma ocasião foi reconhecido haver um 

excesso de execução no importe de R$ 83.230,17 e que a presente 

execução já estava satisfeita em virtude da penhora da quantia de R$ 

285.631,27. Dessa decisão o exequente interpôs agravo de instrumento, o 

qual porém não alterou os termos da decisão atacada (id. 12298906). No 

id. 14646923 a executada Parex informa que houve o trânsito em julgado 

do agravo de instrumento interposto, requerendo, assim, a liberação do 

saldo remanescente depositado nos autos. Após, os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Decido. Em consulta ao site do TJMT foi possível 

verificar que o Agravo de Instrumento n. 1003411-61.2017.8.11.0000[1] 

interposto pelo exequente foi arquivado definitivamente em 11.07.2018 e 

não alterou a decisão de id. 5580662, dando azo a sua preclusão. Assim, 

o processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que a quantia de R$ 285.631,27, já levantada pelo exequente conforme id. 

6650661, serviu para adimplir o débito sub judice. Posto isso, declaro 

extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. De conseguinte, julgo 

extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do 

CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Transitado em 

julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se 

alvará em favor da parte executada referente ao saldo remanescente 

depositado nos autos, conforme pugnado no id. 14647009. Após, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Às 

providências necessárias. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]. Acesso em 11.09.2018.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410944 Nr: 17164-67.2015.811.0002

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMO SISTEMA DIGITAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

OAB:16263, FERNANDO JOSÉ GARCIA - OAB:134.719 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 129,19, totalizando em R$ 

506,04 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 225525 Nr: 5713-55.2009.811.0002

 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: SADIA S/A, SIKA S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIKA S. A, SADIA S/A, FONSECA E SILVA 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA, BARICHELLO E GAZAVE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE JOSE DA ROCHA - 

OAB:OAB/RS 36.568, LUCIANA CLÁUDIA DIAS DO ROSÁRIO - 

OAB:193.739, VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO ARRUDA - OAB:9430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA CLÁUDIA DIAS DO 

ROSÁRIO - OAB:193.739, MARCOS VINÍCIUS DE CARVALHO REZENDE 

REIS - OAB:1623-A, VERA LUCIA CONCEIÇÃO ARRUDA - OAB:MT 

9.430

 Intimação da parte autora para se manifestar sobre a devolução da Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 259225 Nr: 18492-08.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIVES JOSÉ DA SILVA, LIA MARIA FIGUEIREDO DA 

SILVA, MARISA FIGUEIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOIKO - ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834, ADRIANA REGINA RAGNINI - OAB:MT 7.834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 INTIMAÇÃO da parte requerida para que, no prazo de 15 dias, apresente 

seus Memoriais Finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 321458 Nr: 17863-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO ANTONIO FIRMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACY NILSO ZANETTI - 

OAB:2968-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Vistos.

Analisando as manifestações de vontade das partes requerente e 

requerida às fls. 55, em que o requerente manifesta-se requerendo a 

renuncia do direito pelo qual se funda a referida ação, com fulcro no artigo 

487, inc. III, alínea c) do Código de Processo Cível, bem como a parte 

requerida manifesta-se concordando com o pedido de desistência 

postulado pela parte requerente.

 Diante de todo o exposto, HOMOLOGO o pedido de renúncia 

expressamente formulada e, em face do disposto no artigo 487, inc. III, 

alínea c do CPC JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito.

 As partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

Os honorários devem ser especificamente carreados a uma ou a outra 

parte. Como não houve acordo das partes relativamente aos honorários, 

só se pode concluir que cada parte responderá pelos honorários de seu 

advogado.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 234784 Nr: 14782-14.2009.811.0002

 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: MASSA FALIDA DE GARAVELO & CIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS PEREIRA DA SILVA, Antonio Marino 

Torres, SEBASTIÃO VIEGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO - OAB:49889/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR A. KARASIAKI - 

OAB:6448

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 481629 Nr: 2871-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS 

LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GILBERTO MARTINS - 

OAB:OAB/SP 61.679, LUIZ JOSE COLOMBO - OAB:OAB/SP 378.818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora, através de seu patrono, para manifestar 

acerca certidão do Oficial de Justiça de 19.12.2017, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 418243 Nr: 21134-75.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINA APARECIDA CRISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGUIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590 SP

 INTIMAÇÃO da parte requerida para apresentar seus Memoriais Finais. 

Prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376075 Nr: 23820-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZANA CAPPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oscar Candido da Silveira Filho 

- OAB:12024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JAQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660/MT, 

Leonardo Fialho Pinto - OAB:108.654/MG

 INTIMAÇÃO da parte autora para que, no prazo legal, apresente suas 

derradeiras alegações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 307795 Nr: 3735-04.2013.811.0002

 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: JUVENTINA ZANATA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANALCIDES PEREIRA SOARES, VILMAR 

JUSTINO SOARES, PATRÍCIA TIRLONI, MARIA REZENDE DA SILVA, 

SANDRA VIRGINIA S. BUENO, MARIA EDINA MONTEIRO WASSEM, JOÃO 

MARIANO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:3213-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Diante de todo o exposto, determino:1) Intimem-se a parte 

autora, para que no pra\o de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos 

acerca da devolução da carta de citação do requerido VILMAR JUSTINO 

SOARES.2)Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária, acerca do decurso de 

prazo para apresentação da defesa da requerida ANALCIDES PEREIRA 

SOARES.3)No mais, nomeio como Curador Especial da parte ré 

ANALCIDES PEREIRA SOARES, a Defensora Pública que oficia neste 

Juízo, nos termos do art. 9º, II, do CPC, devendo ser intimado 

pessoalmente sobre sua nomeação, bem como para oferecer contestação 

no prazo legal.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 314173 Nr: 10417-72.2013.811.0002

 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: ANÍSIO DE CAMPOS PINTO, ROSANGELA PEREIRA DE 

CAMPOS, RONAN MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RAIMUNDO MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760, OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - 

OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para apresentar nos autos a relação dos 

herdeiros do requerido, no caso de ser casado os dados do cônjuge e 

endereço para intimação.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 453922 Nr: 13595-24.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL PINTO DE MIRANDA JUNIOR, DANIEL PINTO DE 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTAL SAÚDE-CAIXA DE ASSISTÊNCIA E 

SAÚDE AOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, POSTAL SAÚDE – UNIDADE 

DE REPRESENTAÇÃO REGIONAL MATO GROSSO URR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15127, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO DE 

OLIVEIRA SANTOS - OAB:74659

 Vistos.

Certificado nos autos o decurso do prazo sem manifestação da requerida 

Postal Saúde – Unidade de Representação Regional Mato Grosso Urr/mt 

às fls. 138, DECRETO sua revelia, nos termos do art. 344, do Código de 

Processo Civil e nomeio-lhe como Curador Especial, a Defensoria Pública 

que oficia neste Juízo, nos termos do art. 9º, II, do CPC, devendo ser 

intimado pessoalmente sobre sua nomeação, bem como para oferecer 

contestação no prazo legal.

Vindo a contestação, diga o Autor no prazo legal, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 24638 Nr: 3962-48.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS SOBRINHO, ROBERTO 

ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACY NUNES SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203, Meire Ricarda Silveira - OAB:127359, 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Nunes de 

Figueiredo - OAB:MT 5.324, ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT 639

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença Honorários Advocatícios proposto 

por Roberto Zampieri e José Sebastião de Campos Sobrinho em desfavor 

de Acy Nunes de Siqueira, pelos fatos e fundamentos exposto às fls. 144.

Instado ao pagamento, a executada quedou inerte sem pagamento ou 

impugnação.

Às fls. 193/195, houve penhora do saldo devedor, e novamente a 

devedora permaneceu silente (certidão de fls. 198).

 Às fls. 196 os autores postulou pelo levantamento do dinheiro penhorado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário. Fundamento e decido.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Novo Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Expeça-se o respectivo alvará, nos termos requerido às fls. 196.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 293566 Nr: 13561-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMA RAMALHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDITORA ABRIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Telma Ramalho Costa 

em desfavor de Editora Abril S/A e Banco do Brasil S/A, pelos fatos e 

fundamentos exposto às fls. 444/464.

Instado ao pagamento as executadas permaneceram inertes ao 

pagamento (certidão de fls. 472).

A parte autora postulou às fls. 474/488 manifestou-se requerendo o 

prosseguimento da execução em relação as saldo remanescente, ante ao 

não pagamento voluntário, requerendo a penhora online, via BACENJUD, 

nas contas das executadas.

No seguimento, procedeu-se penhora on line do montante devido (fls. 

491/495). Intimada, a parte executada Banco do Brasil concordou com a 

liberação do valor bloqueado em favor do credor, requerendo, por fim, a 

extinção e arquivamento do processo e informa que efetue o depósito do 

valor de R$3.000,00 referente aos honorários sucumbenciais (petição de 

fls. 298). Contudo, a parte executada Editora Abril novamente intimada 

acerca da penhora permaneceu silente.

Às fls. 513/514 a autora postulou pelo levantamento do dinheiro 

penhorado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas pelas requeridas/executadas, conforme determinado na sentença.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

(fls. 514) para a conta bancária a ser indicada pela parte autora, 

observando o cumprimento do Prov. 16/2011-CGJ.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 251777 Nr: 10975-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO do patrono da parte Autora, para manifestar acerca da 

certidão expedida nesta data, juntada às fls. 218, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 461152 Nr: 17061-26.2016.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERILDO GONÇALVES FERREIRA, RICARDO FERREIRA 

DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. A. GAMBIN TRANSPORTES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR FONTES 

ASSUMPÇÃO - OAB:MT 13.279, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/O

 Ante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 
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com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como com fulcro no art. 15, II, 

da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo habilitante, 

e determino que seja incluído o crédito habilitado por NERILDO 

GONÇALVES FERREIRA, no quadro geral de credores da recuperação 

judicial de J. A. GAMBIN TRANSPORTES-ME, pelo valor de R$ 17.879,09 

(dezessete mil oitocentos e setenta e nove reais e nove centavos), 

atualizado até 30/07/2015.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 401053 Nr: 11902-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISTEMA FÁCIL ,INCORPORADORA E 

IMOBILÁRIA-VÁRZEA GRANDE-SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOECY ROSANEA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CESAR DE JORGE - 

OAB:SP 200.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Zelito Oliveira Ribeiro - 

OAB:10.928-A

 Vistos.

Indefiro o petitório de fls. 132/135, vez que cabe a parte interessada 

diligenciar junto aquele juízo para obter a informação do domicilio ou 

residência do requerido, não havendo necessidade de intervenção judicial.

 Sendo assim, intime-se a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) 

dias requeira o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405513 Nr: 14229-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALLYNSON NIVALDO DE ARAUJO 

KOZOSWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certificado nos autos o decurso do prazo sem manifestação do requerido 

às fls. 68, DECRETO sua revelia, nos termos do art. 344, do Código de 

Processo Civil e nomeio-lhe como Curador Especial, a Defensoria Pública 

que oficia neste Juízo, nos termos do art. 9º, II, do CPC, devendo ser 

intimado pessoalmente sobre sua nomeação, bem como para oferecer 

contestação no prazo legal.

Vindo a contestação, diga o requerente no prazo legal, após conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435158 Nr: 4140-35.2016.811.0002

 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: PEDRO AMANCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte requerida. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico.Dessa 

feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os 

custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida 

por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC.Para tanto, 

NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

médico perito(...).O Senhor perito deve ser advertido para responder com 

clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo 

no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se 

for essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, 

para apreciação judicial.O(a) advogado(a) da parte requerente fica 

instado(a) a contribuir com o resultado do processo, no sentido de também 

buscar a comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 547941 Nr: 14004-29.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POLICARD SYSTEMS E SERVIÇOS S/A, BRENO 

AUGUSTO PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE NOSSO POSTO 

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, MASSA FALIDA DE 

NAZÁRIO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, BRUNA PIRES PINTO - OAB:22610/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Mario V.Neto - 

OAB:15.948, Clovis Sguarezi Mussa de \Moraes - OAB:14.485

 Autos nº 14004-29.2018.811.0002 – Código. 547941.

Vistos.

Compulsionando os autos, verifico que a existência de irregularidades que 

devem ser sanadas pelo requerente, para o andamento adequado do feito.

Diante disso, é necessário que o requerente apresente documentos, 

conforme artigo 9º da Lei 11.101/2005, bem como o comprovante de 

recolhimento das custas referentes à distribuição da presente ação e 

documentos comprobatórios do crédito pleiteado.

 Sendo assim, intime-se o habilitante para emendar à inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, (art. 321 do 

CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393412 Nr: 7436-02.2015.811.0002

 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: MARCOS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte requerida. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC.Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, médico perito(...). Intime-se o requerente para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC).Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 
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essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.O advogado da parte requerente fica instado a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431482 Nr: 1817-57.2016.811.0002

 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: GREICIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte requerida. Declaro o 

feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico.Dessa 

feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada pelas partes. Os 

custos com a realização da perícia deverão ser rateados, pois requerida 

por ambas as partes, segundo inteligência do art. 95 do CPC.Para tanto, 

NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

médico perito(...) Intime-se o requerente para, querendo, apresentar os 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).Intimem-se as partes 

para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito deve ser 

advertido para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial.O advogado da parte requerente fica instado a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada 

dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342356 Nr: 9808-55.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON PEREIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A ( BRADESCO SEGURO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT 8.184-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

demanda, extinguindo o feito, com resolução de mérito com base no art.; 

487, I, do CPC, a fim de condenar solidariamente as requeridas ao 

pagamento do saldo remanescente da indenização securitária, no valor de 

R$179.300,00 (cento e setenta e nove mil e trezentos reais) a título de 

indenização, conforme previsão contratual. Esta importância deve ser 

atualizada por correção monetária (INPC/IBGE) contada da data do 

ajuizamento da ação e juros de mora legais (CC, art. 406) contados da 

citação. A liquidação, por seu turno, pode ser feita mediante simples 

cálculo da credora na fase de cumprimento de sentença. Decaindo a parte 

autora em parte mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência 

seja suportada em sua totalidade pela ré, nos termos do parágrafo único, 

do art. 21, do CPC. Assim, condeno o réu ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro 

em R$ 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no 

artigo 20 do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104727 Nr: 839-95.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIPESCA IND. COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

P/PISCICULTURA LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:MT 9.059, DANIELE IZAURA DA S. CAVALLARI - OAB:6.057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9819-A

 Autos nº 2007/35 - Código. 104727

Vistos.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 114/119.

Inicialmente, considerando o artigo 14 do NCPC, o qual determina a 

aplicação imediata do novo códex, passo a análise do presente feito sob a 

égide das inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil 

promulgado no ano de 2015, motivo pelo qual faço os seguintes 

apontamentos.

De acordo com o disposto no art. 134, § 1º, do NCPC, desentranhe-se o 

requerimento de fls. 114/119, 121 e 126/127, instaurando o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, remetendo-o ao Cartório 

Distribuidor para a as devidas anotações.

Feito o processamento do respectivo incidente, apensando-o a estes 

autos, conclusos para as deliberações pertinentes.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 437538 Nr: 5422-11.2016.811.0002

 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: PATRICIA VILA ALTA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte requerida. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automotor.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada 

pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC.Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, médico perito(...). Intime-se o requerente para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC).Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.O advogado da parte requerente fica instado a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 
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alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395169 Nr: 8535-07.2015.811.0002

 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: ALBINO FRANCISCO DA ROSA STIEVEW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 133/134, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls.130/131.

Na petição de fls. 135, o autor manifesta concordando com o depósito 

realizado.

Proceda à transferência dos valores depositados judicialmente na conta 

única para a conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 379278 Nr: 26223-16.2014.811.0002

 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: SFDSA, SILVIO JOÃO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte requerida. 

Verifica-se que o requerente já completou a maioridade cível, conforme 

documentos acostados as fls. 91/95. Sendo assim, encaminhe-se os 

autos ao cartório distribuidor, para providenciar alteração no polo ativo da 

demanda, fazendo constar como autor Siuey Felippe da Silva 

Arruda.Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente automobilístico.Compulsando os autos verifica-se que não 

existem duvidas, tampouco provas a serem produzidas quanto a 

ocorrência do sinistro, mas sim quanto a extensão do lesão sofrida pela 

requerente, de forma que mostra-se despicienda a produção da prova 

testemunhal e depoimento pessoal do autor conforme requerido, motivo 

pelo qual resta indeferido.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia 

médica solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia 

deverão ser rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo 

inteligência do art. 95 do CPC.Para tanto, NOMEIO para os trabalhos 

periciais o Dr. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, médico perito, (...).O advogado 

da parte requerente fica instado a contribuir com o resultado do processo, 

no sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a juntada dos laudos, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 450287 Nr: 12042-39.2016.811.0002

 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: MAURICIO NATALINO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte requerida. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico.Compulsando os autos verifica-se que não existem 

duvidas, tampouco provas a serem produzidas quanto a ocorrência do 

sinistro, mas sim quanto a extensão do lesão sofrida pela requerente, de 

forma que mostra-se despicienda a produção da prova testemunhal e 

depoimento pessoal do autor conforme requerido, motivo pelo qual resta 

indeferido.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada 

pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC.Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, médico perito(...). No mais, a observação anterior não 

dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da 

parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada 

dos laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a juntada dos laudos, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 449870 Nr: 11846-69.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE FAGUNDES DE QUEIROZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNICORP GESTÃO E PARTICIPAÇÕES S/A - 

UNICOON, SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIA RITA CURCI LOPEZ - 

OAB:234098 SP, MARCO TÚLLIO MIGUEL DE ALMEIDA - OAB:99179 

MG, PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO - OAB:130053 SP, 

PAULO EDUARDO CRAICI DO AMARAL - OAB:15448, RICARDO 

AZEVEDO SETTE - OAB:138486/SP, STÉFANE MARIA ALVES RABELO - 

OAB:145270 MG, VIVIAN LIMA VARGAS - OAB:97502 MG

 Diante do exposto, declaro o feito saneado.Nos termos do art. 357, 

incisos II e IV, do CPC, fixo como controvertidos: a existência da relação 

jurídica entre as partes, a existência de danos materiais e morais, e a 

responsabilidade civil das requeridas em indenizar a autora.Defiro, em 

parte, a produção da prova requerida pelas partes, consistente em 

depoimento pessoal da autora e prova testemunhal. Consigno que, que 

caso queira provar o alegado por meio de documentos deverá fazê-lo 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Para tanto, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de novembro de 2018 às 

14horas.Se ainda não o fizeram, as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas com prazo de 15 (quinze) dias antecedentes à audiência 

designada e com observância da regra processual (CPC – art. 450), sob 

pena de indeferimento.A intimação das testemunhas arroladas deverá ser 

providenciada pela parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada 

por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento (artigo 455, §1º, do CPC).Consigno que, a inércia na 

realização da intimação da testemunha importa na desistência de sua 

inquirição, conforme previsão do §3º, do artigo 455, do CPC.Intime-se, 

pessoalmente, a autora, constando a advertência de que deverá 

comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo presumidos 
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confessados os fatos alegados caso não compareça ou comparecendo, 

se recuse a depor (art. 385, § 1º, do CPC).Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393418 Nr: 7443-91.2015.811.0002

 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: VANDENIS DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte requerida. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automotor.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada 

pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC.Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, médico perito(...).Intimem-se as partes para, 

querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial.O advogado da parte 

requerente fica instado a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a juntada dos laudos, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224981 Nr: 5137-62.2009.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL ALVES DE SOUZA, MADALENA ARAUJO DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GIORDANO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:11363/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC; para DECLARAR a aquisição da propriedade, pela 

usucapião do lote de nº 15, situado na quadra n° 14 do loteamento Jardim 

Paula II, com área total de 360m² (trezentos e sessenta metros 

quadrados), localizado na comarca de Várzea Grande e registrados sob a 

matrícula de n. 19.584, do 5° Serviço Notarial de Registro de Imóveis da 2ª 

Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, em favor dos requerentes MIGUEL 

ALVEZ DE SOUZA e MADALENA ARAÚJO DE OLIVEIRA. Nos termos do 

art. 1.238 do novo Código Civil, a presente sentença, meramente 

declaratória da aquisição da propriedade imóvel, servirá de título para o 

registro no cartório respectivo. O registro no serviço de imóveis não 

dependerá do pagamento do imposto de transmissão, vez que se trata de 

forma originária de aquisição da propriedade.É justo e razoável que a 

sucumbência seja suportada em sua totalidade pelo requerido, nos termos 

do art. 86, parágrafo único, do CPC. Assim, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado de registro do domínio em favor dos 

requerentes junto ao CRI supra indicado, para que seja procedida à 

retificação da matrícula do imóvel em epígrafe e a abertura de matrícula 

individualizada para o lote sub judice, instruindo o referido expediente com 

cópias autenticadas dos documentos necessários, bem como da presente 

sentença, com supedâneo no art. 1.241 do Código Civil.Consigno que os 

requerentes são isentos de quaisquer taxas e emolumentos, uma vez que 

lhe foi deferido os benefícios da justiça gratuita (artigo 98, inciso IX, do 

CPC). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393397 Nr: 7422-18.2015.811.0002

 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: JORGE LUIZ FEITOZA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguida pela parte requerida. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC.Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, médico perito(...)Intimem-se as partes para, 

querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial.O advogado da parte 

requerente fica instado a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a juntada dos laudos, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390322 Nr: 5540-21.2015.811.0002

 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: ADICEU DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEM LEMES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 15.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 150/151, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento espontâneo da 

condenação, deixo de receber o pedido de cumprimento de sentença de 

fls.149.

Na petição de fls. 153, o autor manifesta concordando com o depósito 

realizado.

Proceda à transferência dos valores depositados judicialmente na conta 

única para a conta bancária indicada pelo advogado.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da CNGC.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.
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Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 433146 Nr: 2894-04.2016.811.0002

 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: OSEAS ARAUJO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-a

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte requerida. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico.Compulsando os autos verifica-se que não existem 

duvidas, tampouco provas a serem produzidas quanto a ocorrência do 

sinistro, mas sim quanto a extensão do lesão sofrida pela requerente, de 

forma que mostra-se despicienda a produção da prova testemunhal e 

depoimento pessoal do autor conforme requerido, motivo pelo qual resta 

indeferido.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada 

pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC.Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, médico perito(...)Intimem-se as partes para, 

querendo, indiquem os assistentes técnicos de sua confiança, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O Senhor perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, 

devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir 

prorrogação desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando 

por escrito essa situação, para apreciação judicial.O advogado da parte 

requerente fica instado a contribuir com o resultado do processo, no 

sentido de também buscar a comunicação da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a 

necessidade de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte 

requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada dos 

laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a juntada dos laudos, 

INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, apresentar o 

respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo com ou sem 

manifestação voltem os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.Várzea 

Grande, 11 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 373087 Nr: 21621-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSB, ADEMILZA MARIA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 19.498/0, VICTOR VIDOTTI - OAB:MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela parte requerida. 

Verifica-se que o requerente já completou a maioridade cível, conforme 

documentos acostados as fls. 80/84, desta feita certifique a Sra. Gestora 

a alteração do polo ativo da demanda, fazendo constar Daniel Sampaio 

Bispo.Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência 

de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica 

solicitada pelas partes(...). Intime-se o requerente para, querendo, 

apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC).Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC).O 

Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.O advogado da parte requerente fica instado a 

contribuir com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade.Com a juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427252 Nr: 25793-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESILENE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas pela parte requerida. 

Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de 

invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de acidente 

automobilístico.Compulsando os autos verifica-se que não existem 

duvidas, tampouco provas a serem produzidas quanto a ocorrência do 

sinistro, mas sim quanto a extensão do lesão sofrida pela requerente, de 

forma que mostra-se despicienda a produção da prova testemunhal e 

depoimento pessoal do autor conforme requerido, motivo pelo qual resta 

indeferido.Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica solicitada 

pelas partes. Os custos com a realização da perícia deverão ser 

rateados, pois requerida por ambas as partes, segundo inteligência do art. 

95 do CPC.Para tanto, NOMEIO para os trabalhos periciais o Dr. JOÃO 

LEOPOLDO BAÇAN, médico perito(...). Intime-se a requerente para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC(...)O advogado da parte requerente fica instado a contribuir com o 

resultado do processo, no sentido de também buscar a comunicação da 

parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer acompanhada 

dos laudos e exames correlatos à enfermidade. No mais, a observação 

anterior não dispensa a necessidade de expedir-se mandado de intimação 

pessoal da parte requerente, com o alerta de que deverá comparecer 

acompanhada dos laudos e exames correlatos à enfermidade.Com a 

juntada dos laudos, INTIMEM-SE as partes para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, podendo o assistente de cada parte, em igual prazo, 

apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do CPC), decorrido o prazo 

com ou sem manifestação voltem os autos conclusos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 380300 Nr: 26924-74.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELADIO VELOSO MAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ PIONA - OAB:MT 13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 Autos nº 26924-74.2014811.0002 – Código. 380300.

Vistos.

HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes diante da proposta apresentada pelo requerido 

às fls. 56/60 e concordância do requerente às fls.64/65.

 Em consequência, determino a suspensão do presente, até efetivo 

cumprimento do acordo entabulado, que se dará no prazo de até 60 

(sessenta) dias, conforme proposta de fls.56/60.

 Decorrido o prazo avençado, dê-se vista ao requerente para que, no 
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prazo legal, requeira o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Decorrido o prazo e nada sendo requerido, conclusos para extinção do 

feito.

 Com efeito, cancelo a audiência de Conciliação designada para o dia 29 

de outubro de 2018, ás 14h 30 min.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 430218 Nr: 952-34.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON FARIA MAZARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR DE CARVALHO 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 10.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Posto isso, com fulcro nos artigos 305 c/c 309, inciso III, ambos do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente cautelar com resolução do 

mérito, tornando definitiva a medida outrora concedida.Custas pela parte 

requerida.Condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios 

no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em conformidade 

com os parâmetros contidos no artigo 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 537475 Nr: 8602-64.2018.811.0002

 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: ESPÓLIO DE FERNANDO CARLOS DO NASCIMENTO, 

ADAIR SANTANA DO NASCIMENTO MARANI, ADEMIL LUCIO DO 

NASCIMENTO, ADENIR BARROS DO NASCIMENTO, ADMILDO FRANCISCO 

DO NASCIMENTO, ADRIANA FÁTIMA DO NASCIMENTO FERRAZ, LÚCIO 

GONÇALO DO NASCIMENTO, KEIZIANE DIANA LAURA OLIVEIRA 

NASCIMENTO, APARECIDA RITA DO NASCIMENTO SOUSA, ARENIL 

AUXILIADORA DO NASCIMENTO, ATAIR CLEBER DO NASCIMENTO, 

LUCIMÁRIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO, HERDEIRO FALECIDO 

ADMILSON FERNANDO DO NASCIMENTO, KLEBERSON DIEGO DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAC IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL GONÇALO DE 

MAGALHAES - OAB:MT 12.087 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de 

urgência.No mais, discutindo os embargos a respeito de bem constritado 

na ação principal em apenso, suspendo a ação principal quanto ao bem 

imóvel discutido nos presentes embargos, tendo em vista a 

prejudicialidade que a matéria traz.1.Expeça-se ofício ao Cartório do 1º 

Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande-MT, 

requisitando que se proceda a devida anotação na matrícula do Imóvel sob 

o nº 93.586, informando quanto a existência de Embargos de 

Terceiro.2.Encaminhe-se cópia desta decisão aos autos em 

apenso.3.Intimem-se os embargados, para contestarem, em 10 (dez) dias 

(art. 1.053 do CPC), consignando-se que, não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

Embargante Terceiro (CPC art. 803, 285 e 319).Intimem-se e cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384745 Nr: 1885-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON SOARES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 749,86 e da taxa judiciária no valor de R$ 749,86 totalizando em R$ 

1.499,72 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 338695 Nr: 6867-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER - BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6.057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Certifico que a parte Requerida apresentou manifestação às fls. 162/163. 

Sendo assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar 

manifestação acerca do Comprovante de Pagamento (fls. 162/163), no 

prazo de 10 (dez) dias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002531-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(IMPETRANTE)

FERNANDO BIRAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de embargos de declaração interposto contra decisão, 

com nítido caráter modificativo que o Embargante, inconformado, busca 

com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende 

ver reexaminada a matéria. Tal pretensão não pode ser acolhida, 

porquanto os embargos declaratórios são cabíveis somente nas hipóteses 

de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do CPC) 

e, inexistindo referidos requisitos, não é possível conferir efeitos 

infringentes ao julgado. As fundamentações dos embargos evidenciam 

que o Embargante pretende a revisão da decisão. Por isso, o meio 

adequado para este fim é o recurso próprio e não os embargos de 

declaração. Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003636-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA BENEDITA DIAS RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, Trata-se de ação de ação de usucapião extraordinária de bem 

imóvel em que Juliana Benedita Dias Rondon apresentou em face da 

Cohab de Habitação Popular – Estado de Mato Grosso. Em seguida, parte 

autora requereu a desistência da ação. Determinada a manifestação do 

requerido, o mesmo concordou com a desistência. É a síntese. 

Fundamento. Decido. A possibilidade de desistência da ação está prevista 

no artigo 485, inciso VIII, do NCPC, o qual enumera as circunstâncias em 

que o processo será extinto sem julgamento do mérito, “verbis”: “Art. 485. 
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O Juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência 

da ação.”. O § 4º da citada norma, condiciona a desistência da demanda à 

aquiescência do réu, nas hipóteses em que já decorrido o prazo para 

resposta do mesmo. Em face do pedido de desistência e da não 

insurgência pela parte ré, impõem-se a extinção do presente feito, pelo 

fulcro nos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Novo 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e 

a julgo extinta sem resolução do mérito. A teor do artigo 90, do NCPC, cabe 

à parte desistente, ora parte autora, arcar com o pagamento das 

despesas processuais e os honorários advocatícios, de forma que os fixo 

com base no artigo 85, § 8º, do CPC, no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), conquanto, em razão de ser justiça gratuita, fica suspensa a 

exigibilidade. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos 

a instância “ad quem” para o exame do recurso. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se a baixa no registro da ação e arquive-se com as 

cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 21518 Nr: 269-03.1993.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEEL, MLE, GADAK, SCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPDEDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES CHUIKA - OAB:17307, 

GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - OAB:55.317/PR, SAMIR 

CALIL - OAB:55.323/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:

 Vistos,

A Fazenda Pública Estadual opôs Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença em desfavor de Gilberto Alexandre de Abreu Kalil e Outros, em 

que suscita excesso de execução por inobservância dos índices legais de 

correção, apresentando como correto o valor de R$ 5.395,39.

Intimada, a Exequente deixou transcorrer “in albis” o prazo assinalado.

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. 840 em benefício de 

Gilberto Alexandre de Abreu Kalil e Outros, 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 Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 375830 Nr: 23634-51.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THELMA LOPES TRIDA POSSACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEU OKAGAWA 

FALLEIROS - OAB:46.852-PR

 Vistos,

Considerando a revelia, dou por provados os fatos narrados na exordial e 

julgo procedentes os embargos à execução, declarando extinto o 

cumprimento de sentença nº 1196-66.1993.811.0002, em apenso, com 

base no art. 924, inciso II, do CPC. Deixo de condenar o embargado em 

honorários porque não houve resistência à pretensão. Sem custas por 

não se sujeiratem os Embargos à execução ao seu pagamento, nos 

termos do art. 7º da Lei 9.289/96. Sentença não sujeita a reexame 

necessário. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Traslade-se cópia desta 

sentença aos autos principais, desapensando-os destes. Oportunamente, 

arquivem-se estes autos. P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 5086 Nr: 617-45.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA IZIDORO ZULLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO SOUZA LIMA 

FALCONI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/O

 Vistos,

Intime-se a parte Executada para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da petição e documentos de fls. 196-197. Decorrido 

o prazo, à míngua de bens penhoráveis ou providências da parte, 

determino a suspensão do curso da presente execução fiscal pelo prazo 

de um ano, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, aguardando-se em 

arquivo provisório. Após, 05 (cinco) anos do arquivamento do feito, deve 

a Escrivania desarquivá-lo, independentemente de nova determinação, 

promovendo-se imediata conclusão, com fundamento no art. 40, § 4º da 

LEF. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 243890 Nr: 20415-69.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOPES & CANTÃO LTDA - ME, WALTER 

ANTONIO CANTÃO, RONALD NOGUEIRA LOPES, FRANCIELLE NOGUEIRA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: daniel de albuquerque - 

OAB:249.237

 Vistos,

Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por Francielle Lopes de 

Athayde em face de Fazenda Pública Estadual, alegando que o crédito 

tributário de ICMS originou-se em 2012 e que foi realizado um 

parcelamento desses débitos de maio de 2003 em 24 parcelas. Sustenta 

que embora o parcelamento do crédito em maio de 2013tenha ocorrido a 

interrupção do prazo prescricional, desde 31/07/2003, o acordo foi 

descumprido gerando o reinicio do prazo prescricional. Finaliza, 

requerendo o acolhimento da prescrição com apoio nos documentos 

acostados.

A excepta, devidamente intimada, deixou decorrer o prazo sem apresentar 

manifestação.

A exceção de pré-executividade não merece acolhida. À guisa de 

registro, como se sabe, aquilo que se denomina exceção de 

pré-executividade do título consiste na faculdade, atribuída ao executado, 

de submeter ao conhecimento do juiz da execução, independente de 

penhora ou de embargos, determinadas matérias próprias da ação de 

embargos do devedor. Admite-se tal exceção, limitada, porém, sua 

abrangência temática, à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à 

nulidade do título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo 

reconhecimento independe de contraditório ou dilação probatória.

É cediço, ainda, que as exceções podem ser alegadas pelo devedor no 

bojo da execução, por simples petição, haja vista que a matéria levada à 

apreciação deve envolver questão de ordem pública, que, assim, devem 

ser conhecidas de ofício. Entretanto, não é essa a hipótese dos autos!

A propósito, sobre as alegações do Excipiente, não foi juntado por ele 

documento ou prova alguma que possibilitasse a constatação da 
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veracidade da sua informação, a possibilitar o julgamento da exceção de 

pré-executividade de ofício pelo juiz. Ou melhor, os documentos 

acostados estão ilegíveis, o que dificulta a apreciação e convicção deste 

juízo.

Dessa feita, como se sabe, a exceção de pré-executividade não admite a 

dilação probatória, e conforme se vê das fls. 17/21 estão totalmente 

ilegíveis, o que resta prejudicado para análise da presente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO 

DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSENTE - CDA - 

SUPOSTA ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO - A admissibilidade da exceção 

de pré-executividade está condicionada à desnecessidade de dilação 

probatória, ou seja, deve conter provas pré-constituída. - Ao passo que 

as CDA's gozam de presunção de certeza e liquidez e, não tendo os 

agravantes se desincumbindo de desconstituir tal presunção, certo é que 

a questão posta aos autos demanda dilação probatória”. (TJMG - Agravo 

de Instrumento-Cv 1.0024.11.700239-4/001, Relator(a): Des.(a) Carlos 

Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/0018, 

publicação da súmula em 03/08/2018)

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos 

acima. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual.

Manifeste-se a Exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 

até 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem a manifestação da parte, 

determino o arquivamento provisório, com baixa no relatório estatístico até 

nova manifestação (art. 40 da LEF).

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89092 Nr: 10933-73.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD PRESSA - ADM E EMP IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE V. GRANDE/MT - 

OAB:7258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PEDROLLO DE 

ASSIS - OAB:7685/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 588,17 e da taxa judiciária no valor de R$ 1176,34, totalizando em R$ 

1764,51 conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005885-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

ODETE ARAUJO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Cuida-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade 

Administrativa proposta pelo representante do Ministério Público Estadual 

em face de ODETE ARAÚJO DE ALMEIDA, pessoa física devidamente 

qualificada nos autos, por meio da qual se alega, em síntese, a prática do 

ato ímprobo previsto no art. 11, I, da Lei Federal 8.429/92, consistente, 

neste caso, na violação aos princípios da legalidade, da moralidade e da 

impessoalidade administrativas, em razão de a requerida, na condição de 

Diretora da Escola Abdalla, antiga “Oscar da Costa Ribeiro”, ter alugado o 

espaço escolar para realização de eventos particulares de forma 

reiterada, a exemplo da concessão à professora Michele de Souza Silva, 

lotada à época na própria unidade escolar, para realização de seu 

casamento, sem qualquer ônus, com base no parecer favorável do 

Conselho Consultivo Deliberativo Escolar, em desacordo, segundo o autor, 

com a Lei Orgânica Municipal de Várzea Grande, em seus artigos 95, I, g; 

99 e 105, § 3º. Com a petição inicial foram juntados inúmeros documentos. 

Notificada para se manifestar por escrito, nos termos do art. 17, § 7º, da 

Lei Federal 8.429/92, a requerida veio aos autos para dizer, em sede de 

preliminar, que é pessoa ilegítima para ocupar o polo passivo da ação, uma 

vez que, com base na Lei Municipal 2.363/2001, em seu art. 22, parágrafo 

único, compete ao Conselho Deliberativo Escolar do Centro Educacional 

Abdala José de Almeida deliberar sobre a utilização da unidade escolar em 

período não letivo, tendo sido tal concelho quem expressamente autorizou 

a cessão do prédio da escola para a realização do casamento da 

professora da mesma unidade escolar. Também em preliminar, a requerida 

sustenta a inépcia da petição inicial, por ausência de confluência entre o 

pedido e a causa de pedir, apoiada na mesma razão da incompetência 

aventada na preliminar anterior. No mérito, argumenta ter praticado ato 

regular, com amparo legal; afirma não ter editado o ato inquinado de ilegal 

pelo Ministério Público; diz ter havido a autorização pelo órgão competente 

para a cessão do espaço físico; alegando, por fim, não ter havido prejuízo 

ao erário e não ter agido com dolo, faltando, assim, o elemento subjetivo 

para a configuração do ato de improbidade. Junta documentos. É, em 

suma, o necessário. Decido. Em razão de as matérias preliminares se 

confundirem com o próprio mérito da demanda, vez que atinentes à 

postura de legalidade e probidade do ato administrativo praticado, passo 

diretamente ao exame acerca da possibilidade de rejeição da ação, que, 

nos termos do art. 17, § 8º, da Lei Federal 8.429/92, ocorrerá se o juiz se 

convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da 

ação ou da inadequação da via eleita. Infere-se da documentação juntada 

aos autos e das manifestações das partes que o ato supostamente 

violador dos princípios administrativos e configurador de improbidade, 

dentro da ótica ministerial, se por um lado parece ferir o disposto no art. 

105 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, como bem sustenta o 

autor, por outro lado conta com o beneplácito legal, como se infere do art. 

22 da Lei Municipal 2.363/2001, que dispõe sobre a organização do 

Sistema Municipal de Ensino de Várzea Grande, e do art. 23, XVII, da Lei 

Municipal 2.380/2001, que dispõe sobre a Gestão Democrática da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande: “Art. 22. As escolas 

públicas, utilizando seu quadro de pessoal qualificado e os equipamentos 

disponíveis, mediante aprovação do Conselho Consultivo e Deliberativo 

Escolar, poderão oferecer, sem prejuízo do ensino regular, cursos 

gratuitos, abertos à comunidade local, visando oportunizar a ampliação e a 

renovação dos conhecimentos da população, e a integração da escola 

com a comunidade externa. Parágrafo único. No período noturno e finais 

de semana ou feriados, as dependências da unidade escolar, quando não 

utilizadas no ensino regular, poderão ser colocadas à disposição de 

entidades, grupos ou movimentos da comunidade local, mediante prévia 

autorização do Conselho Consultivo Deliberativo Escolar, garantindo-se a 

preservação do patrimônio público.” Art. 23. São atribuições do Conselho 

Consultivo e Deliberativo Escolar: (...) XVII – Deliberar sobre a cessão do 

prédio da Unidade Escolar, exclusivamente nos dias não letivos, 

atendendo solicitações da Comunidade Interna ou externa;” Ainda que não 

seja o caso de se incursionar aqui no exame acerca da retidão do 

Conselho Consultivo Deliberativo Escolar – CCDE na interpretação de sua 

competência para deliberar sobre a cessão do prédio da correspondente 

unidade escolar ou de suas dependências, na medida em que as leis 

municipais acima mencionadas falam em atendimento às solicitações da 

“comunidade”, interna ou externa, por meio de “entidades”, “grupos” ou 

“movimentos”, e não às solicitações de interesse particular, como o que se 

revela nos autos, certo é que o ato deflagrador da presente demanda, 

qual seja, a concessão do espaço físico escolar para a realização do 

casamento de uma professora da escola, foi praticado pelo referido 

conselho, como se infere, claramente, da Ata de Deliberação enviada ao 

órgão autor por meio do Ofício 823/2017/GS/SMECEL/VG/MT, de 10 de 

abril de 2017 (ID 9277121). Embora a demandada figure na reunião dos 

membros do CCDE do Centro Educacional “Abdala José de Almeida”, 

conforme se observa na lista de presença, não foi dela, mas do aludido 

conselho, a deliberação a respeito da concessão do espaço físico 

escolar, como se confere no corpo da ata: “Este Conselho delibera por 

ceder o espaço sem que isto onere os envolvidos e que estes se 
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responsabilizem pelo zelo com o ambiente escolar. Esta decisão será 

comunicada ao Secretário de Educação para ciência e deferimento”. 

Sendo assim, por não ter sido da ré, na condição de diretora da escola em 

questão, a decisão supostamente configuradora da improbidade 

administrativa, não se está aqui diante da hipótese prevista no art. 1º, da 

Lei Federal 8.429/92, nem há falar em dolo e, portanto, na conduta ímproba 

tipificada no art. 11 da citada lei, que, de acordo com a jurisprudência, 

exige tal intenção para sua caracterização: “O tipo do art. 11 da Lei 

8.429/92, para configurar-se como ato de improbidade, exige conduta 

comissiva ou omissiva dolosa” (STJ – 2ª Turma – REsp 534.575 – rel. Min. 

Eliana Calmon – j. 9.12.03 – DJU 29.3.04) A essa conclusão chegou o 

próprio autor da ação, tanto que assim fundamentou sua decisão pelo 

arquivamento do inquérito civil instaurado (ID 9277177), só reabrindo o 

caso em razão da reiteração das concessões, a despeito da notificação 

recomendatória em sentido contrário. De qualquer modo, é de se notar que 

a reiteração na concessão do prédio da escola partiu do CCDE do Centro 

Educacional “Abdala José de Almeida”, o que ensejaria, em tese, o 

ajuizamento de uma ação de obrigação de não fazer ou de demanda 

similar em face dos seus representantes, mas não a de improbidade 

administrativa dirigida contra a pessoa da diretora escolar, visivelmente 

despida de legitimidade para tomar a decisão em apreço, tanto que não a 

tomou, como se viu, faltando, pois, o indispensável dolo para a 

configuração do ato de improbidade administrativa noticiado. Em face do 

exposto, dada a inexistência do ato de improbidade capaz de justificar o 

recebimento da petição inicial, rejeito liminarmente a ação de improbidade 

administrativa proposta pelo Ministério Público em face de Odete Araújo de 

Almeida, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei Federal 8.429/92, e declaro, 

por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005885-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT 

(REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Natália Ramos Bezerra Regis (ADVOGADO(A))

ODETE ARAUJO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Visto. Cuida-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade 

Administrativa proposta pelo representante do Ministério Público Estadual 

em face de ODETE ARAÚJO DE ALMEIDA, pessoa física devidamente 

qualificada nos autos, por meio da qual se alega, em síntese, a prática do 

ato ímprobo previsto no art. 11, I, da Lei Federal 8.429/92, consistente, 

neste caso, na violação aos princípios da legalidade, da moralidade e da 

impessoalidade administrativas, em razão de a requerida, na condição de 

Diretora da Escola Abdalla, antiga “Oscar da Costa Ribeiro”, ter alugado o 

espaço escolar para realização de eventos particulares de forma 

reiterada, a exemplo da concessão à professora Michele de Souza Silva, 

lotada à época na própria unidade escolar, para realização de seu 

casamento, sem qualquer ônus, com base no parecer favorável do 

Conselho Consultivo Deliberativo Escolar, em desacordo, segundo o autor, 

com a Lei Orgânica Municipal de Várzea Grande, em seus artigos 95, I, g; 

99 e 105, § 3º. Com a petição inicial foram juntados inúmeros documentos. 

Notificada para se manifestar por escrito, nos termos do art. 17, § 7º, da 

Lei Federal 8.429/92, a requerida veio aos autos para dizer, em sede de 

preliminar, que é pessoa ilegítima para ocupar o polo passivo da ação, uma 

vez que, com base na Lei Municipal 2.363/2001, em seu art. 22, parágrafo 

único, compete ao Conselho Deliberativo Escolar do Centro Educacional 

Abdala José de Almeida deliberar sobre a utilização da unidade escolar em 

período não letivo, tendo sido tal concelho quem expressamente autorizou 

a cessão do prédio da escola para a realização do casamento da 

professora da mesma unidade escolar. Também em preliminar, a requerida 

sustenta a inépcia da petição inicial, por ausência de confluência entre o 

pedido e a causa de pedir, apoiada na mesma razão da incompetência 

aventada na preliminar anterior. No mérito, argumenta ter praticado ato 

regular, com amparo legal; afirma não ter editado o ato inquinado de ilegal 

pelo Ministério Público; diz ter havido a autorização pelo órgão competente 

para a cessão do espaço físico; alegando, por fim, não ter havido prejuízo 

ao erário e não ter agido com dolo, faltando, assim, o elemento subjetivo 

para a configuração do ato de improbidade. Junta documentos. É, em 

suma, o necessário. Decido. Em razão de as matérias preliminares se 

confundirem com o próprio mérito da demanda, vez que atinentes à 

postura de legalidade e probidade do ato administrativo praticado, passo 

diretamente ao exame acerca da possibilidade de rejeição da ação, que, 

nos termos do art. 17, § 8º, da Lei Federal 8.429/92, ocorrerá se o juiz se 

convencer da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da 

ação ou da inadequação da via eleita. Infere-se da documentação juntada 

aos autos e das manifestações das partes que o ato supostamente 

violador dos princípios administrativos e configurador de improbidade, 

dentro da ótica ministerial, se por um lado parece ferir o disposto no art. 

105 da Lei Orgânica do Município de Várzea Grande, como bem sustenta o 

autor, por outro lado conta com o beneplácito legal, como se infere do art. 

22 da Lei Municipal 2.363/2001, que dispõe sobre a organização do 

Sistema Municipal de Ensino de Várzea Grande, e do art. 23, XVII, da Lei 

Municipal 2.380/2001, que dispõe sobre a Gestão Democrática da Rede 

Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande: “Art. 22. As escolas 

públicas, utilizando seu quadro de pessoal qualificado e os equipamentos 

disponíveis, mediante aprovação do Conselho Consultivo e Deliberativo 

Escolar, poderão oferecer, sem prejuízo do ensino regular, cursos 

gratuitos, abertos à comunidade local, visando oportunizar a ampliação e a 

renovação dos conhecimentos da população, e a integração da escola 

com a comunidade externa. Parágrafo único. No período noturno e finais 

de semana ou feriados, as dependências da unidade escolar, quando não 

utilizadas no ensino regular, poderão ser colocadas à disposição de 

entidades, grupos ou movimentos da comunidade local, mediante prévia 

autorização do Conselho Consultivo Deliberativo Escolar, garantindo-se a 

preservação do patrimônio público.” Art. 23. São atribuições do Conselho 

Consultivo e Deliberativo Escolar: (...) XVII – Deliberar sobre a cessão do 

prédio da Unidade Escolar, exclusivamente nos dias não letivos, 

atendendo solicitações da Comunidade Interna ou externa;” Ainda que não 

seja o caso de se incursionar aqui no exame acerca da retidão do 

Conselho Consultivo Deliberativo Escolar – CCDE na interpretação de sua 

competência para deliberar sobre a cessão do prédio da correspondente 

unidade escolar ou de suas dependências, na medida em que as leis 

municipais acima mencionadas falam em atendimento às solicitações da 

“comunidade”, interna ou externa, por meio de “entidades”, “grupos” ou 

“movimentos”, e não às solicitações de interesse particular, como o que se 

revela nos autos, certo é que o ato deflagrador da presente demanda, 

qual seja, a concessão do espaço físico escolar para a realização do 

casamento de uma professora da escola, foi praticado pelo referido 

conselho, como se infere, claramente, da Ata de Deliberação enviada ao 

órgão autor por meio do Ofício 823/2017/GS/SMECEL/VG/MT, de 10 de 

abril de 2017 (ID 9277121). Embora a demandada figure na reunião dos 

membros do CCDE do Centro Educacional “Abdala José de Almeida”, 

conforme se observa na lista de presença, não foi dela, mas do aludido 

conselho, a deliberação a respeito da concessão do espaço físico 

escolar, como se confere no corpo da ata: “Este Conselho delibera por 

ceder o espaço sem que isto onere os envolvidos e que estes se 

responsabilizem pelo zelo com o ambiente escolar. Esta decisão será 

comunicada ao Secretário de Educação para ciência e deferimento”. 

Sendo assim, por não ter sido da ré, na condição de diretora da escola em 

questão, a decisão supostamente configuradora da improbidade 

administrativa, não se está aqui diante da hipótese prevista no art. 1º, da 

Lei Federal 8.429/92, nem há falar em dolo e, portanto, na conduta ímproba 

tipificada no art. 11 da citada lei, que, de acordo com a jurisprudência, 

exige tal intenção para sua caracterização: “O tipo do art. 11 da Lei 

8.429/92, para configurar-se como ato de improbidade, exige conduta 

comissiva ou omissiva dolosa” (STJ – 2ª Turma – REsp 534.575 – rel. Min. 

Eliana Calmon – j. 9.12.03 – DJU 29.3.04) A essa conclusão chegou o 

próprio autor da ação, tanto que assim fundamentou sua decisão pelo 

arquivamento do inquérito civil instaurado (ID 9277177), só reabrindo o 

caso em razão da reiteração das concessões, a despeito da notificação 

recomendatória em sentido contrário. De qualquer modo, é de se notar que 

a reiteração na concessão do prédio da escola partiu do CCDE do Centro 

Educacional “Abdala José de Almeida”, o que ensejaria, em tese, o 

ajuizamento de uma ação de obrigação de não fazer ou de demanda 

similar em face dos seus representantes, mas não a de improbidade 

administrativa dirigida contra a pessoa da diretora escolar, visivelmente 

despida de legitimidade para tomar a decisão em apreço, tanto que não a 

tomou, como se viu, faltando, pois, o indispensável dolo para a 

configuração do ato de improbidade administrativa noticiado. Em face do 
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exposto, dada a inexistência do ato de improbidade capaz de justificar o 

recebimento da petição inicial, rejeito liminarmente a ação de improbidade 

administrativa proposta pelo Ministério Público em face de Odete Araújo de 

Almeida, nos termos do art. 17, § 8º, da Lei Federal 8.429/92, e declaro, 

por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos moldes do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1000977-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE MARTINS DE SIQUEIRA (RÉU)

 

Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ingressou com a presente 

Ação Civil Pública Improbidade Administrativa em face de MARCOS JOSÉ 

MARTINS DE SIQUEIRA, juiz de direito aposentado devidamente qualificado 

nos autos, sustentando, em síntese, ter sido apurado no Inquérito Civil n. 

005177-006/2014, instaurado com base no Procedimento n. 

000581-001/2010-GEAP/PGJ da Procuradoria Geral de Justiça e no 

Processo Administrativo Disciplinar n. 04/2011 do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que resultou na aplicação de sanção disciplinar de 

aposentadoria compulsória do demandado, o cometimento de ato de 

improbidade administrativa. De acordo com o autor e com amparo nas 

provas juntadas, constata-se, de modo incontroverso, a ocorrência de 

fraude para a liberação de valores depositados em conta do espólio de 

Olympio José Alves, por meio de uma dívida inexistente, tida como 

decorrente de falso contrato de compra e venda, acerca da qual se deu 

um suposto entabulamento de acordo de pagamento pelo falecido, 

ratificado em audiência presidida pelo magistrado réu, que, mesmo tendo 

posterior ciência da situação do falecimento, ainda assim deu causa à 

liberação de parte do recurso fraudulentamente desviado, o que 

evidencia, segundo a visão ministerial, a sua concorrência para o êxito da 

fraude. O autor afirma que o demandado concedeu justiça gratuita à 

empresa Rio Pardo Agro Florestal S. A. na medida cautelar de arresto 

proposta em face de Olympio José Alves, mesmo sendo ela falsamente 

credora da dívida líquida de R$ 8.115.895,39 (oito milhões, cento e quinze 

mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e nove centavos), 

consubstanciados no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e 

Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças. Diz, ainda, que a ação cautelar 

obteve celeridade atípica e audiência de justificação sem amparo legal, 

vindo a ser concedida a liminar mediante caução de um imóvel situado em 

Mato Grosso do Sul, sem diligências concernentes à certificação da 

idoneidade da caução, enquanto no processo de execução houve a 

designação de audiência para se “colher maiores elementos de convicção 

acerca dos termos do acordo encartado nos autos”, ocasião em que se 

consignou em ata a presença do devedor já falecido e, sem ter colhido 

qualquer elemento de convicção, se homologou o acordo no mesmo dia, o 

qual transitou em julgado, vez que as partes abriram mão do prazo 

recursal. Salienta que no dia seguinte o advogado da parte credora 

constatou que o Banco Itaú ainda não havia enviado as quantias para a 

conta única do TJMT, peticionando a esse respeito ao magistrado, que 

teria assinalado que a demora no cumprimento da ordem judicial 

configuraria desobediência. Seguiram-se a liberação da quantia de R$ 

6.710.176,75 e o subsequente envio de ofício do banco ao magistrado, 

instruído com espelho da transferência registrando como remetente o 

Espólio de Olympio José Alves, somados a uma petição anônima 

devidamente protocolada aos autos informando sobre a fraude e sobre o 

falecimento da parte devedora e à informação bancária de que o restante 

do valor encontrava-se disponível, com mais um extrato em anexo que 

trazia, em letras maiúsculas, o nome ESPÓLIO DE OLYMPIO JOSÉ ALVES. 

Conta que o magistrado ordenou a liberação da quantia destinada ao 

advogado e, sem qualquer investigação, o desentranhamento da petição e 

dos documentos juntados por pessoa anônima, verificando-se, mais 

adiante, que o advogado da parte credora fez carga dos processos e 

estes foram roubados em 28.4.2010. Consta dos autos que cópias dos 

autos originais foram levadas a conhecimento do Ministério Público e do 

Poder Judiciário. O autor sustenta, por fim, estar configurado o dolo do réu 

durante o deslinde do feito sob sua presidência, diz não ter ocorrido 

prescrição, alega ocorrência de violação dos princípios norteadores da 

Administração Pública e enquadramento do caso no art. 11, I, da Lei 

Federal n. 8.429/92, bem como violação dos deveres do cargo (art. 35, I e 

VIII, da LOMAN), do Código de Ética da Magistratura, provocando dano 

moral coletivo; pede a indisponibilidade dos bens, em sede de liminar, nos 

termos do art. 12 da Lei 7.437/85, art. 7º da Lei 8.42/92 e art. 37, § 4º da 

Constituição Federal, pugnando, ao final, pela condenação do réu por ato 

de improbidade administrativa com sanções e pagamento de dano moral 

coletivo. Junta muitos documentos. O demandado foi devidamente 

notificado para apresentar manifestação por escrito (ID 3212712), mas 

não se pronunciou. A petição inicial foi recebida e na mesma decisão foi 

determinada a citação do réu para apresentar contestação (ID 12090758). 

Em sua peça de defesa o réu alega a ocorrência da prescrição como 

prejudicial do mérito, invocando a aplicação subsidiária do art. 142 da Lei 

Federal 8.112/1990, e neste sustenta que jamais houve a violação dos 

princípios norteadores da Administração Pública por parte do contestante, 

que o Ministério Público não destacou em que fatos específicos teria 

havido o descumprimento do princípio da legalidade, invoca em seu favor o 

disposto no art. 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e argumenta, 

por fim, ter sido induzido em erro por golpe ardilosamente arquitetado por 

pessoas inescrupulosas, que, juntas ou separadamente, sacaram outros 

valores do espólio, chegando ao absurdo de levar uma pessoa a se 

passar por outra, já falecida, numa audiência de conciliação em que houve 

a extinção das ações de arresto e de execução de título extrajudicial por 

força do acordo entre as partes. Salienta que é de causar espécie o fato 

de apenas o contestante ter sofrido penalização, lembrando que o Juiz do 

inventário em São Paulo/SP, o inventariante e o próprio banco onde estava 

a quantia depositada no momento do primeiro golpe e do primeiro saque 

nada fizeram para noticiar a falcatrua ou eliminar a possibilidade de novos 

levantamentos em vilipêndio ao espólio. Afirma que todos os atos de 

jurisdição praticados deram-se dentro do seu múnus judicante e do 

princípio da legalidade, da moral mínima e da eficiência esperadas para o 

exercício da jurisdição, jamais se destinando à consecução de fraude, 

destacando que a gratuidade da justiça não fora concedida de forma 

definitiva e que a realização da audiência de conciliação foi determinada 

ad cautelam para apreciação dos requisitos legais e da real vontade das 

partes em conciliar, não tendo faltado, portanto, com zelo, diligência e 

eficiência, agindo, além do mais, com a presunção de idoneidade, 

honradez e licitude dos advogados. Assinala que não podia desconfiar da 

ousadia e desfaçatez das partes e de seus representantes diante da 

presença de um magistrado num ato judicial solene e lembra que na 

audiência houve a homologação do acordo de vontades e a determinação 

de revogação da gratuidade da justiça e de recolhimento das custas 

processuais na forma da lei. Justifica ter fixado multa pela demora do 

banco na realização da transferência dos valores para a conta única do 

Poder Judiciário de Mato Grosso e ordenado a sua suspensão após 

informação da instituição financeira de que seria necessário aguardar o 

prazo de resgate do fundo de investimentos, fato que demonstra 

cabalmente que não havia pressa ou celeridade anormal, como afirma o 

autor. Também argumenta que o banco nunca fez menção de que a conta 

bancária pertencia a um falecido, não se podendo extrair a demonstração 

de dolo do extrato em anexo que continha a informação de que o 

remetente da transferência era o espólio Olympio José Alves. Diz ter 

ordenado a restauração de ofício dos autos desaparecidos e defende a 

postura de ter ordenado o desentranhamento da petição anônima 

protocolizada por ter vindo aos autos quando já havia sentença 

homologatória em finalização de cumprimento. Por fim, sustenta o não 

cabimento da indenização por dano moral coletivo em ação civil por ato de 

improbidade administrativa e argumenta que, passados mais de oito anos 

do evento, nenhum dos prejudicados com a suposta conduta ímproba 

buscou em juízo a reparação dos danos, nem foram propostas ações de 

desconstituição dos atos judiciais homologatórios ou em face do Estado de 

Mato Grosso para eventual ressarcimento, pugnando, enfim, pela 

improcedência do pedido. A contestação foi devidamente impugnada. É o 

relatório. Decido. O processo encontra-se na fase de julgamento conforme 

o seu estado, impondo-se o exame da matéria prejudicial de mérito 

suscitada pelo réu, consistente na prescrição para o ajuizamento da ação 

civil de improbidade administrativa, que, nos termos do art. 354, c/c art. 

487, II, do Código de Processo Civil, pode levar à extinção do processo por 

meio de sentença com resolução do mérito. De acordo com o art. 23 da Lei 

Federal 8.429/9, são estas as hipóteses de prescrição previstas para as 

ações de improbidade administrativa: “Art. 23. As ações destinadas a 

levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: I - até 

cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em 

comissão ou de função de confiança; II - dentro do prazo prescricional 

previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão 
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a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou 

emprego. III - até cinco anos da data da apresentação à administração 

pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no 

parágrafo único do art. 1o desta Lei.” (destaquei) Cuidando-se aqui de 

apuração de eventual ato de improbidade administrativa supostamente 

praticada por magistrado, com base em Processo Administrativo 

Disciplinar instaurado e julgado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso que resultou na aplicação da sanção disciplinar de aposentadoria 

compulsória do ora demandado, nenhuma é a dúvida, tanto que as partes 

não divergem a respeito, de que o inciso II, em destaque acima, constitui a 

hipótese vertente nos autos. O impasse que está a desafiar o julgamento 

acerca da incidência ou não da prescrição reside na exata identificação 

do texto legal que deve ser utilizado em complemento ao citado dispositivo, 

precisamente no ponto em que este diz que as ações destinadas a levar a 

efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas “dentro do 

prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares 

puníveis com demissão a bem do serviço público”. No entendimento 

sustentado pelo Ministério Público, autor da ação, a mencionada “lei 

específica” que regula a prescrição em análise é a Resolução 135, de 13 

de junho de 2011, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a 

uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo 

disciplinar aplicável aos magistrados, acerca do rito e das penalidades, e 

dá outras providências, e que em seu art. 24 estabelece o seguinte: “Art. 

24. O prazo de prescrição de falta funcional praticada pelo magistrado é 

de cinco anos, contado a partir da data em que o tribunal tomou 

conhecimento do fato, salvo quando configurar tipo penal, hipótese em 

que o prazo prescricional será o do Código Penal. § 1º A interrupção da 

prescrição ocorre com a decisão do Plenário ou do Órgão Especial que 

determina a instauração do processo administrativo disciplinar. § 2º O 

prazo prescricional pela pena aplicada começa a correr nos termos do § 

9º do art. 14 desta Resolução, a partir do 141º dia após a instauração do 

processo administrativo disciplinar.) § 3º A prorrogação do prazo de 

conclusão do processo administrativo disciplinar, prevista no § 9º do 

artigo 14 desta Resolução, não impede o início da contagem do prazo 

prescricional de que trata o parágrafo anterior.” (destaquei) Com base 

nessa resolução, considerando-se o início do prazo prescricional de cinco 

anos a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato e 

levando-se em conta a interrupção desse prazo com a decisão do Plenário 

ou do Órgão Especial que determina a instauração do processo 

administrativo disciplinar, conforme se vê em destaque, conclui-se, como o 

faz o órgão autor, que a contagem do prazo da prescrição, iniciado logo 

após a ocorrência do fato (primeiro semestre de 2010), fora interrompido 

logo no ano seguinte, precisamente em 20 de janeiro de 2011, quando da 

determinação da instauração, pelo egrégio Tribunal Pleno de Mato Grosso, 

do Processo Administrativo Disciplinar 04/2011. A partir dessa data 

deu-se início a contagem do prazo prescricional aqui defendido pelo 

Ministério Público, que veio a ser suspenso por força da liminar concedida 

nos autos do Mandado de Segurança 0128341-81.2011.8.11.0000, 

consistente no sobrestamento do trâmite do PAD, entre 19.12.2011 e 

31.7.2012, retomando-se, então, a sua fluência em 1º de agosto de 2012, 

de modo que só se consumaria a prescrição da pretensão punitiva 

administrativa em 1º de setembro de 2016, depois, portanto, do 

ajuizamento da ação, que ocorreu em 3 de agosto de 2016. Essa 

compreensão a respeito da não ocorrência da prescrição foi exposta logo 

na petição inicial e reiterada por ocasião da impugnação à contestação. 

Confrontando-a com o entendimento esposado pelo réu em sua 

contestação e valendo-se da exegese necessária à elucidação do ponto 

de conflito entre as partes, tem-se, no entanto, não ser correta a posição 

defendida pelo autor, que, aliás, se mostra em sentido contrário ao 

posicionamento pacífico adotado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

não havendo como não se reconhecer a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva do Estado no caso em apreço. Muito embora a citada 

Resolução 135/11 do CNJ, como visualizado mais acima, trate da 

uniformização das normas do procedimento administrativo disciplinar 

aplicável aos magistrados, não é nela que cabe buscar o complemento 

para a expressão “lei específica” referida no art. 23 da Lei Federal 

8.429/92, exatamente por não se tratar de “lei específica”, não se 

concebendo, afinal, que uma norma outra, hierarquicamente inferior, como 

é o caso do mencionado ato administrativo do CNJ, seja erigida a essa 

condição, vez que o dispositivo não permite tal interpretação, pois não usa 

a palavra lei em seu sentido mais amplo. Em se tratando de prescrição 

prevista em lei federal, como é o caso do art. 23 da Lei 8.429/92, apenas 

outra lei, ainda que não fosse federal, poderia servir aos propósitos do 

texto ali encontrado, traduzido nas palavras “lei específica”, a menos que 

em seu lugar houvesse clara sinalização para a adoção qualquer lei ou 

norma a respeito do tema procedimento administrativo disciplinar. Tendo o 

legislador falado em “lei específica”, quis ele evidenciar que não está ali a 

tratar de uma simples lei ordinária, que, como se sabe, possui sentido 

geral na matéria, mas sim de uma lei especial reguladora do tema, daí não 

se poder aplicar a Resolução 135/11 do CNJ, que, embora represente um 

ato normativo alusivo ao procedimento administrativo disciplinar aplicável 

aos magistrados, não preenche o requisito legal exigido no inciso II do art. 

23 da Lei Federal 8.429/92, pena, como bem frisou o demandado, de 

invasão na esfera legislativa. Diante da exigência legal de que o prazo 

prescricional para o ajuizamento da ação civil de improbidade 

administrativa contra um magistrado esteja previsto em “lei específica” 

para faltas disciplinares puníveis com demissão, uma vez descartada a 

possibilidade de uma simples resolução atender a esse fim e por não 

existir na Lei Orgânica da Magistratura Nacional – LOMAN (Lei 

Complementar n. 35, de 14 de março de 1979) qualquer regulamentação 

acerca do procedimento administrativo disciplinar condizente, é de se 

aplicar, subsidiariamente, a Lei Federal n. 8.112, de 11 de dezembro de 

1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos da 

União, das autarquias e das fundações públicas federais, que em seu art. 

142, assim esclarece a respeito da prescrição atinente à providência de 

natureza disciplinar que pode resultar em demissão, exatamente como 

consta do art. 23, II, da Lei Federal 8.429/92: “Art. 142. A ação disciplinar 

prescreverá: I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com 

demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de 

cargo em comissão; II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; III - em 180 

(cento e oitenta) dias, quanto à advertência. § 1o O prazo de prescrição 

começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. § 2o Os 

prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações 

disciplinares capituladas também como crime. § 3o A abertura de 

sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a 

prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. § 4o 

Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do 

dia em que cessar a interrupção.” (destaquei) O Superior Tribunal de 

Justiça já pacificou o entendimento de que, em virtude do silêncio da 

LOMAN acerca da prescrição da pretensão punitiva administrativa, é de 

ser aplicada, de forma subsidiária, a Lei Federal 8.112/90, cabendo 

destacar que os julgados a seguir reproduzidos foram proferidos 

posteriormente à edição da Resolução 135/11 do CNJ, numa clara 

demonstração de que deve imperar a lei em detrimento de uma mera 

resolução administrativa: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 

8.112/90 À MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples 

e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou 

contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao 

entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões 

que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de 

questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais 

revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é 

inviável nesta seara recursal. 3. É cediço que "a interrupção prevista no § 

3º do artigo 142 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cessa uma 

vez ultrapassado o período de 140 dias alusivo à conclusão do processo 

disciplinar e à imposição de pena - artigos 152 e 167 da referida Lei - 

voltando a ter curso, na integralidade, o prazo prescricional" (RMS 23436, 

Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJ 15/10/1999, pág. 28). 4. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o silêncio da Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN quanto à prescrição das 

penalidades cometidas por magistrado deve ser colmatado pela aplicação 

subsidiária da Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Civis da União). Precedentes. 5. Não compete ao Superior 

Tribunal de Justiça se manifestar sobre suposta ofensa a preceitos 

constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de 

invasão da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 

102, III, da Constituição da República. Precedentes. 6. Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ – Declaração no Recurso em Mandado de 

Segurança 46678/PE – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 2ª Turma – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 496 de 528



15.12 2015 – DJe 18.12.2015) – destaquei. “PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. PRESCRIÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/90. 1. A 

orientação firmada por esta Corte Superior de Justiça é que, no silêncio da 

Lei Orgânica da Magistratura Nacional - LOMAN quanto à prescrição das 

penalidades cometidas por magistrado, deve ser aplicada subsidiariamente 

a Lei n. 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da 

União), mesmo em se tratando de magistrados estaduais, porquanto a 

Constituição exige tratamento isonômico da magistratura nacional, em 

todos os seus ramos. Precedentes: AgRg no RMS 28.749/RS, Rel. Ministro 

Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), Quinta 

Turma, DJe 25/5/2012; RMS 33.871/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 5/6/2012; EDcl nos EDcl no RMS 25.162/SP, Rel. 

Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 29/10/2013; RMS 21.537/BA, 

Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/8/2014. 2. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no RMS 35254 / RS – rel. 

Min. Benedito Gonçalves – 1ª Turma – 14.10.2014 – DJe 22.10.2014) – 

destaquei. No mesmo sentido: STJ – RMS 21537/BA, Min. Rogerio Schietti 

Cruz, 6ª Turma, 18.6.2014, DJe 4.8.2014; EDcl nos EDcl no RMS 25162/SP, 

Min. Moura Ribeiro, 5ª Turma, 22.10.2013, DJe 29.10.2013. Com efeito, não 

sendo o caso de se adotar a Resolução 135/11, mas a Lei Federal 

8.112/90, a substancial diferença está no início da contagem do prazo 

prescricional, pois enquanto se verifica que na resolução esse prazo é 

contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, 

pois a este cabe a apuração e a aplicação da pena adequada, na lei 

federal em destaque o referido prazo “começa a correr da data em que o 

fato se tornou conhecido”, numa óbvia suposição de que se está a falar 

da autoridade competente para a providência, que, no caso da ação de 

improbidade administrativa, diz respeito à figura do sujeito ativo legitimado 

a ingressar em juízo com a demanda, como se infere da doutrina: “O termo 

inicial do lapso prescricional da ação de improbidade conta-se da ciência 

inequívoca, pelo titular de referida demanda, da ocorrência do ato ímprobo, 

sendo irrelevante o fato de o ato de improbidade ser de notório 

conhecimento de outras pessoas que não a legitimada ativa ad causam. A 

prescrição presume inação daquele que tem interesse e legitimidade para 

agir.” (Waldo Fazzio Júnior, Improbidade Administrativa – Doutrina, 

Legislação e Jurisprudência. São Paulo: Editora Atlas, 2012, p. 468). Não 

cabe, assim, invocar, no caso presente, a instauração do Processo 

Administrativo Disciplinar pelo Tribunal Pleno do Estado de Mato Grosso ou 

a sua suspensão via mandado de segurança como causa interruptiva da 

prescrição, primeiro, por não se aplicar, conforme visto até aqui, a 

Resolução 135/11, não havendo, pois, falar em dependência do Ministério 

Público ao andamento ou ao resultado de eventual procedimento 

administrativo disciplinar em curso perante o tribunal responsável pela 

sanção aplicável ao magistrado, e segundo, por não haver na Lei Federal 

8.249/92 qualquer previsão para essa interrupção. O Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região já decidiu nesse sentido, mutatis mutandis, com 

suporte em jurisprudência das cortes superiores: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, ACOLHIMENTO. 

INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. 1. Tendo o agravante exercido o cargo de 

presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região no período de 

18/02/1993 a 17/02/1995, e proposta a ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa em 04/02/2003, ou seja, cerca de 8 (oito) anos 

após o término do mandato, encontra-se prescrito o direito de ação, 

consoante dispõe o art. 23, inc. I, da Lei 8.429/92. Precedente deste 

Tribunal: AG 2000.01.00.119528-7/AM, DJ 14/07/2006, p. 15.2 A 

instauração de inquérito civil púbico não interrompe a prescrição, uma vez 

que iniciado tal procedimento “ainda no ano de 1993” a ação só foi 

proposta em fevereiro de 2003, ou seja, cerca de dez anos após a notícia 

dos fatos. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o sujeito 

passivo da ação judicial não pode ficar, indefinidamente, aguardando ação 

do sujeito ativo, por conta de causas interruptivas da prescrição, como 

abertura de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, o que, 

por analogia, se aplica ao caso. Precedentes do RMS 23436/DF, DJ 

15.10.99, p. 28; MS 23176/RJ, DJ 10.09.99, p. 3. 3. Remanesce o direito à 

ação de ressarcimento de prejuízos ou danos, que é imprescritível, a teor 

do disposto no § 5º do art. 37 da Constituição Federal, a qual, contudo, 

deve ser proposta na via própria, que não a da ação civil por ato de 

improbidade administrativa. Precedente deste Tribunal: EDAG 

2005.01.00.054802-7/MG, DJ 10/03/2006, p. 16. 4. Agravo de instrumento 

provido em parte.” (TRF-1 Agravo de Instrumento 15253/RO – 

2006.01.00.015253-1 – 3ª Turma – 17.11.2006) – destaquei. De acordo 

com a doutrina e a jurisprudência, só há falar em interrupção do prazo 

prescricional da pretensão punitiva do Estado contra o ato ímprobo com o 

ajuizamento da ação de improbidade administrativa: “A interrupção desse 

prazo segue, no que for compatível, o regramento do art. 201 do Código 

Civil e 219 do Código de Processo Civil, sobretudo a citação válida (I) 

mesmo quando determinada por despacho de juiz incompetente.” (Waldo 

Fazzio Júnior, op. cit., p 470) “O prazo qüinqüenal de prescrição, na ação 

de improbidade administrativa, interrompe-se com a propositura da ação, 

independentemente da data da citação, que, mesmo efetivada em data 

posterior, retroage à data do ajuizamento da ação (arts. 219, § 1º e 263 - 

CPC), ressalvada a hipótese (não ocorrente) de prescrição intercorrente. 

(STJ – REsp 1374355/RJ – 1ª Turma – Min. Olindo Menezes 

(Desembargador convocado) – 15.10.2015- DJe 28.10.2015). Diante do 

exposto até esta quadra, revela-se correta a contextualização fática 

apresentada pelo réu de que em 16 de junho de 2010, por meio do Ofício 

296/2010/GAECO, o Promotor de Justiça Sérgio Silva da Costa 

encaminhou ao então Procurador-Geral de Justiça Marcelo Ferra de 

Carvalho a notícia de “suposta existência de esquema de fraude em 

audiência”, tendo este, nesse mesmo dia, determinado a autuação e o 

encaminhamento do citado ofício ao NACO – Núcleo de Ações de 

Competência Originária, dando origem ao procedimento 

000581-001/2010-GEAP/PG, aberto em 17 de junho de 2010 e despachado 

na mesma data pelo Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, 

coordenador do NACO. Como se vê, entre os dias 16 e 17 de junho de 

2010, o Ministério Público Estadual, órgão autor da ação em exame, tomou 

conhecimento do fato deflagrador da presente ação civil de improbidade 

administrativa, porém não propôs a ação dentro do prazo quinquenal, que 

se esgotou em 17 de junho de 2015, vindo a fazê-lo apenas em 3 de 

agosto de 2016, ou seja, mais de seis anos depois da ciência do fato. 

Ante todo o exposto, acolho a prejudicial de mérito suscitada pelo 

demandado, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do 

Estado por ato de improbidade administrativa supostamente praticada pelo 

réu, com fulcro no art. 23, II, da Lei Federal 8.429/92, c/c art. 142, da Lei 

Federal 8.112/90, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 354, caput, c/c art. 487, II, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, em virtude de a ação ter sido 

proposta pelo Ministério Público Estadual. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003881-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

JAIRDES SEBASTIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como 

para que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de 

quinze dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 2018-09-14

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000040-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERINDA DIAS DE CAMARGO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, ALMERINDA DIAS DE CAMARGO, qualificada nos autos, propôs 

“Ação de Concessão de Pensão por Morte” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, Autarquia Federal, pois, segundo 

alega, faz jus ao recebimento do benefício previdenciário, em razão do 

falecimento do Sr. Pedro Batista de Camargo, seu esposo, que era 

trabalhador rural. Diz ter sido esposa do falecido à época do óbito deste, 

relatando que sempre viveram da atividade rurícola. Pugna, assim, pela 

procedência do pleito, com a implantação do benefício desde a data do 
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falecimento. O pedido veio instruído com diversos documentos. Citado, o 

réu contestou o pleito alegando não terem sido preenchidos os requisitos 

necessários à concessão do benefício, especialmente a alegada atividade 

rural, suscitando a prescrição quinquenal, e pedindo, em caso de eventual 

condenação, a fixação da correção monetária e dos juros de acordo com 

o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, bem como honorários conforme Súmula 111 

do Superior Tribunal de Justiça. Em impugnação, a autora pugna pelo 

julgamento antecipado do feito, bem como pelo aproveitamento das provas 

produzidas nos autos nº 8382-47.2010.811.0002 que julgou procedente o 

pedido de aposentadoria do falecido. Colhidos os depoimentos das 

testemunhas arroladas e da autora, encerrou-se a instrução, tendo a 

parte autora reiterado os termos da inicial. O réu não compareceu ao ato. 

É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, antes de adentrar o mérito 

da questão, impõe-se o enfrentamento da preliminar sustentada pelo réu, 

em prejudicial de mérito, qual seja, a prescrição quinquenal, o que, todavia, 

não se aplica ao caso, tendo em vista que o requerimento administrativo 

se deu em 10.6.2015, não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. 

Fica, portanto, afastada a prejudicial. Quanto ao mérito, cabe assinalar 

que, de acordo com a norma inserta no art. 74 e seus incisos da Lei n. 

8.213/91 (Previdência Social), a pensão por morte será devida ao conjunto 

dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar 

da data do óbito, quando requerida até 90 (noventa) dias depois deste; do 

requerimento, quando requerida após o prazo de 90 dias; e, por último, da 

decisão judicial, no caso de morte presumida. Tal benefício está 

subordinado à demonstração da condição de dependente do segurado 

que, segundo o disposto no art. 16, da referida Lei, são: I) cônjuge, 

companheira, companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; II) os pais e III) o 

irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido. No caso em apreço, a autora era esposa do falecido, 

segundo se infere da certidão de casamento contida nos autos, 

presumindo-se disso a sua dependência econômica. O início de prova 

material previsto na Lei 8.213/91 também foi demonstrado com a própria 

certidão de casamento do Sr. Pedro Batista de Camargo (Id. 4559435), 

onde consta a profissão deste como lavrador. Corrobora tal documento o 

extrato do Sistema Único de Benefícios – DATAPREV (Id. 6872860) trazido 

aos autos pela autora, do qual se verifica que o de cujus estava 

aposentado como trabalhador rural desde 11.6.2010, confirmando a sua 

qualidade de segurado especial extensível a autora. A prova testemunhal, 

por sua vez, coerente e robusta, confirma o teor da referida certidão, vez 

que as duas testemunhas ouvidas em juízo afirmaram ter conhecido a 

autora desde antes do falecimento de seu esposo do Município de 

Chapadão do Sul, no Estado de Mato Grosso do Sul, onde eles viviam na 

lavoura em regime de economia familiar, tendo afirmado que se mudou 

para o Estado de Mato Grosso depois que o de cujus ficou doente. A 

jurisprudência pátria, ao enfrentar casos semelhantes, tem compreendido 

recentemente pela procedência da ação, conforme se infere dos 

seguintes julgados “mutatis mutandis”: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO 

CIVIL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO. QUALIDADE DE SEGURADO. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADA 

POR PROVA TESTEMUNHAL. CONDIÇÃO DE RURAL DO AUTOR SE 

ESTENDE À COMPANHEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da Lei 

8.213/1991, para que os dependentes do segurado tenham direito à 

percepção do benefício de pensão por morte é necessária a presença de 

alguns requisitos, quais sejam: a) o óbito do segurado; b) a qualidade de 

segurado do de cujus; e c) a dependência econômica, que pode ser 

presumida ou comprovada. 2. Sendo incontroverso o óbito da instituidora, 

as questões trazidas a julgamento cingem-se à verificação da existência - 

ou não - de união estável entre o autor e o de cujus, bem como da 

qualidade de segurado especial da falecida. 3. No caso concreto, a 

condição de companheiro do autor foi confirmada por robusta prova 

testemunhal. Ainda que assim não fosse, o apelado demonstrou possuir 

filhos com o de cujus, sendo certo que a existência de nascimento de 

filhos em comum do casal é prova de existência da união estável (Cf. AC 

0002043-51.2004.4.01.9199/MG, Rel. Desembargador Federal Francisco 

de Assis Betti, TRF da 1ª Região - Segunda Turma, e-DJF1 p. 70 de 

29/04/2010), sobejando presumida a dependência do apelado. 4. 

Apresentada documentação do autor comprobatória de atividade rural, na 

condição de segurado especial, estende-se à companheira, conforme 

jurisprudência desta Corte. Não havendo dúvidas quanto ao óbito e à 

dependência econômica, a parte autora faz jus à concessão do benefício 

de pensão por morte rural. 5. Apelação do INSS não provida.” (AC 

0002264-53.2012.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, 

e-DJF1 de 12/05/2017) “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO DO INSTITUIDOR 

COMPROVADA. ANOTAÇÃO COMO RURAL NA CTPS. DEPENDÊNCIA 

ECONÔMICA. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO A QUO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 1. Para obtenção 

do benefício de pensão por morte é necessária a comprovação do óbito; a 

qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente do 

beneficiário. 2. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte, deve-se aplicar, para a concessão do benefício de 

pensão por morte, a legislação vigente ao tempo do óbito do instituidor 

(Súmula 340/STJ). 3. Comprovada a qualidade de segurado instituidor da 

pensão, bem como a condição de companheira da autora em relação ao 

falecido, deve ser reconhecido o direito à pensão por morte, na qualidade 

de dependente previdenciária. 4. A dependência econômica de 

companheira sobrevivente e dos filhos menores em relação ao segurado 

falecido é presumida (Lei 8.213/91, art. 16, § 4º). (...) 11. Apelação 

provida em parte.” (TRF1 – AC/GO 0057115-03.2016.4.01.9199 – Primeira 

Turma, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, p. e-DJF1 de 

10.5.2017) Como se vê, a parte requerente se desincumbiu de seu mister 

ao comprovar os fatos constitutivos do direito em que se funda a ação 

através de documentos, que foram concebidos como início razoável de 

prova material, bem como corroborados por prova testemunhal, fazendo, 

portanto, jus ao benefício. Sobre o termo inicial do benefício, levando-se 

em conta que o óbito se deu em 29.5.2015 e em 10.6.2015 a autora 

requereu o benefício perante o INSS, a pensão deverá ser paga a partir do 

óbito, nos termos do art. 74, da Lei 8.213/91. Por fim, considerando o teor 

das provas produzidas, que torna evidente a presença dos requisitos 

previstos no art. 300, do CPC, e levando-se em conta a condição da 

autora de pessoa humilde e hipossuficiente, assim como a natural demora 

na implantação do benefício, só possível, em regra, com o trânsito em 

julgado da decisão concessiva do benefício, tenho como pertinente o 

pedido de antecipação da tutela de urgência formulado nos autos, ante a 

constatação do perigo de dano. Assim, o deferimento da medida é 

providência que se impõe, agora em sentença (STJ-3ª T, REsp 473.069 

DJU 19.12.03, RSTJ 156/369, JTJ 302/493), para que a implantação do 

benefício ocorra dentro de 30 dias, independentemente do decurso do 

prazo recursal. Diante do exposto, com suporte no art. 74, II, da Lei n. 

8.213/91, julgo procedente o pedido formulado nesta ação, condenando o 

requerido a conceder à requerente, o benefício de pensão por morte, 

equivalente a 1 (um) salário mínimo, a partir da data do óbito (29.5.2015), 

bem como o abono anual previsto no art. 40 da referida lei. 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).[1] 

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 ele beneficiário 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). Em obediência aos termos do Provimento n. 20/2008-CGJ, consto as 

seguintes anotações: 1. Nome da parte Beneficiária: Almerinda Dias de 

Camargo, portadora do CPF n. 501.494.901-00; 2. Filiação: José Dias de 

Queiroz e Ana da Costa; 3. Benefício Concedido: Pensão por Morte; 4. 

Data inicial do Benefício: 29.5.2015. Prazo para o cumprimento da 

sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o 

que de direito. Havendo interposição de recurso e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 
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1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – 

DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, (Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002578-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES BRAGA (ADVOGADO(A))

JOAO FREMIOT FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JOÃO FREMIOT FILHO, devidamente qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa 

jurídica de direito público, devidamente qualificada nos autos, alegando, em 

síntese, fazer jus ao pagamento das verbas salariais, tidas como não 

pagas pelo réu. Relata ter sido nomeado pelo réu, tendo exercido diversos 

cargos comissionados no período de 1.1.2005 a maio de 2015, tendo 

pleiteado administrativamente as referidas verbas, obtendo parecer 

favorável em 8.6.2016, sem que houvesse pagamento. Pede, pois, a 

procedência do pleito, com a condenação do réu ao pagamento das 

verbas, conforme cálculo atualizado. O pedido veio acompanhado de 

diversos documentos. Em contestação, o réu alega unicamente que os 

valores a serem pagos deverão ser corrigidos e acrescidos de juros 

conforme modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF, em 

conjunto com o RE 870.947/SE, nos moldes do art. 927, incido I, do CPC, 

porém, ao final, pede a improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O 

presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a 

necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do 

disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes 

de adentrar o mérito, impõe-se assinalar que parte das verbas pleiteadas 

pela parte autora, caso sejam reconhecidas, foi alcançada pela prescrição 

quinquenal, conforme estabelece o art. 7º, XXIX, da Constituição Federal 

“in verbis”: “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIX - ação, quanto 

aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo 

prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o 

limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho;” (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 28, de 25/05/2000) Inobstante a regra 

constitucional alusiva aos trabalhadores em geral, é assente na doutrina e 

na jurisprudência o entendimento de que, em se tratando de ação 

promovida contra a Fazenda Pública aplicam-se, no tocante à prescrição, 

não só as regras previstas no Código Civil, mas também as contidas no 

Decreto n. 20.910, de 6.1.1932, e no Decreto-lei n. 4.597, de 19.8.1942. 

Consta do art. 1º do Decreto n. 20.910/32 o seguinte: “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 

natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato 

do que se originarem” O Decreto-lei n. 4.597/42 estende essa regra 

também às autarquias e fundações públicas, como se vê no seu art. 2º, 

abaixo reproduzido: “O Decreto nº 20.910, de 6 de agosto de 1932, que 

regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das 

autarquias, ou entidades e órgãos paraestatais, criados por lei e mantidos 

mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições exigidas em virtude 

de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todo e qualquer direito e 

ação contra os mesmos.” Ainda sobre o tema, o art. 7º, do Decreto 

Municipal 56/2015, estabelece o seguinte: “Art. 7º. Para os fins do 

disposto neste Decreto, aplicam-se as férias vencidas e não gozadas a 

prescrição quinquenal, contada a partir do vencimento do período 

aquisitivo, tanto para o gozo, como para os efeitos financeiros 

decorrente." A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio 

da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo: “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.” Todavia, a jurisprudência tem 

compreendido que, em se tratando de licença-prêmio e férias não 

gozadas, o prazo prescricional tem início na data em que cessa o vínculo 

entre o servidor e a administração pública, segundo se infere dos julgados 

a baixo transcritos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS PELO 

SERVIDOR PÚBLICO QUANDO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – 

APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – 

O MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E 

FÉRIAS NÃO GOZADAS É A PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – 

PRELIMINAR AFASTADA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS 

NA FORMA DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO. 1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, 

o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do 

servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença e férias a 

qualquer tempo, enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou 

exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a 

Administração Pública. 2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de 

reconhecimento jurídico do pedido, posto que a Administração Pública não 

se opôs, na esfera administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, 

os reconheceu. 4. Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças 

prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra 

alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem 

indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se 

encontra aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e 

licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava 

em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao 

direito adquirido.5. Recurso de Apelação desprovido.” (TJMT Ap 

74476/2017– Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maira 

Erotides Kneip Baranjak, j. 26.3.2018, p. DJE 25.4.2018 - destaquei) 

“RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO – 

LICENÇA-PRÊMIO, FÉRIAS E 13º SALÁRIOS – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO 

– TERMO INICIAL – EXONERAÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – 

LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE 

– REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS – REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – VERBAS REMUNERATÓRIAS 

– INPC – ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 – IPCA – JUROS MORATÓRIOS 

– ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À 

CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

“Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do 

prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em 

pecúnia de licença-prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria 

ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação 

funcional com a Administração Pública.” (TJ-SP - APL: 

00458084920128260053 SP 0045808-49.2012.8.26.0053, Relator: Décio 

Notarangeli, Data de Julgamento: 29/04/2015, 9ª Câmara de Direito Público, 

Data de Publicação: 29/04/2015 (...) (Ap 126014/2013, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado 

no DJE 18/06/2015).” (TJMT - Ap 32388/2015 – Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Rel. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 13.5.2016, 

p. DJE 23.5.2016 - destaquei) Assim, levando-se em conta que o 

requerimento administrativo é de 7.7.2015, a contagem do prazo 

prescricional deve ser considerada a partir daí, de modo que as verbas 

anteriores a 7.7.2010 estão prescritas. Quanto ao mérito, segundo se vê 

da contestação, o réu reconhece o direito do autor às verbas pretendidas, 

requerendo apenas que os valores sejam atualizados conforme a 

modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF, em conjunto 

com o RE 870.947/SE, nos moldes do art. 927, incido I, do CPC. Assim, não 

havendo controvérsia entre as partes acerca do não pagamento das 

verbas descritas na inicial, desnecessária se faz maior perquirição acerca 

da cobrança. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC, 

homologo o reconhecimento da procedência do pedido formulado na 

presente ação de cobrança e declaro, por sentença, extinto o processo 

com resolução do mérito, condenando o réu ao pagamento das verbas 

descritas na inicial, observada a prescrição quinquenal, a ser calculada 

com base no salário percebido pela autora em cada época, em montante a 

ser apurado em liquidação de sentença, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito. 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[1]. 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 
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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. [1] Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, 

(Tema 905).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002795-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR CARNEIRO DIAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. JÚLIO CESAR CARNEIRO DIAS, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente “Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos 

Materiais, com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 

30.6.2004, exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional – Agente de Segurança e Manutenção, conforme termos do 

histórico funcional e demais documentos juntados aos autos. Alega que 

embora tenha completado 12 anos de serviço em 30.6.2016, ostentando, 

assim, direito de ocupar o nível 5, as fichas financeiras acostadas aos 

autos comprovam que seu salário vem sendo pago a menor, conforme 

nível 4. Afirma que desde 21.12.2017 não obteve resposta ao seu pedido 

administrativo, tendo, inclusive, juntado diploma de pós-graduação, o que 

lhe confere direito de enquadramento na classe C. Pede, pois, a 

condenação do réu a proceder à sua progressão, bem como a pagar as 

diferenças salariais correspondentes, com juros de 0,5% (meio por cento) 

ao mês e correção monetária pelo IPCA. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Em contestação, o réu alega unicamente que os valores a 

serem pagos deverão ser corrigidos e acrescidos de juros conforme 

modulação dos efeitos estabelecidos nas ADIs n. 4357/DF, em conjunto 

com o RE 870.947/SE, nos moldes do art. 927, incido I, do CPC, porém, ao 

final, pede a improcedência do pleito. É o relatório. Decido. O presente feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade 

de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, como se 

observa nos autos e, particularmente, no sucinto relatório, a questão a ser 

enfrentada reside na aferição do apontado direito do requerente de ser 

elevado para a classe C – nível 5, no cargo de Técnico de Suporte 

Administrativo Educacional Nível Elementar – Perfil Agente de Segurança e 

Manutenção, nos termos previstos nas Leis Complementares ns. 

3.797/2012 e Lei n. 4.093/2015. De acordo com a Lei Municipal n. 

3.797/2012, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande e dá outras providências, depois de assegurar, 

em seu art. 18, que a progressão funcional profissional da educação 

dar-se-á por promoção nas classes e progressão nos níveis, estabelece 

a partir do art. 19 o seguinte: “Art. 19 - A progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de 

nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três 

(03) anos. Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 20 – A promoção 

decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições 

credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três 

anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de 

conhecimento será realizada a cada três anos de acordo com os critérios 

definidos em lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a 

partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de 

Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de 

Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional. § 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não 

havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente. Art. 

21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma 

classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 

(três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de 

cada ano acrescido sobre o valor do subsídio. Parágrafo único – As 

classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) 

arábicos, de 1 a 10. Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de 

Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por 

cinco (05) letras, de A a E. Parágrafo único – Os níveis são estruturados 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: a) – Nível A – habilitação específica de nível 

médio-magistério; b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em 

nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação 

nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, 

aprovado em 6 de fevereiro de 1970; (...)” A Lei Complementar n. 

4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e 

dá outras providências, prevê o seguinte: Art. 1.º - A lei complementar nº. 

3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – 

(...) Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por cinco (05) letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, 

identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 23 – As Classes de 

progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de 

acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. Parágrafo Único – As 

classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o 

provimento do cargo, da seguinte forma: a) – Classe A – habilitação 

específica de nível médio-magistério; b) – Classe B – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena; c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de 

graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, 

atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação; d) – Classe D – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – habilitação 

específica de grau superior em nível de graduação, representado por 

licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada 

com sua habilitação. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: (...) III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. e) IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em ensino elementar; b) 

Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – formação em grau 

superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de 

especialização. Desse modo, só há falar em promoção se, além de 

demonstrado o interstício de três anos de efetivo exercício em cada 

classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, 

resultar comprovada a avaliação de desempenho favorável e a 

qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos 

artigos, cabendo salientar que, de acordo com o § 4º, do art. 20, da Lei n. 

3.797/2012 “decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo 

processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.” Nesse 

raciocínio, considerando que o autor ingressou no serviço público em 

30.6.2004 (Id. 12703326), alcançando 3 anos de serviço em 30.6.2007, 

mais 3 anos em 30.6.2010, mais 3 anos em 30.6.2013 e, por fim, mais 3 

anos em 30.6.2016, ele já deveria ter sido elevado para o nível 5 desde 

2016, de forma automática. De igual modo, faz ele jus à elevação para a 

classe C, pois, além de contar com tempo suficiente na classe anterior (3 
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anos), concluiu o curso de pós-graduação em 20.10.2017, certamente 

porque possui nível Superior, conforme certificado Id. 12703312. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente ação, a fim de 

declarar o direito do autor de ser enquadrado no nível 5 a partir 30.6.2016 

e na classe C, a partir de dezembro de 2017, sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes das Leis n. 3.797/2012 e 4.007/2014 e outras subsequentes e 

seus reflexos, inclusive nos reajustes salariais concedidos desde então, 

declarando, por fim, extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 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[1]. Condeno o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos 

termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, considerando, para tanto, a 

natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido 

para o seu serviço. 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 do STJ). Havendo interposição de recurso e 

apresentadas ou não as contrarrazões dentro do prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. Transitada em julgado, intime-se a parte 

autora para executar a sentença. P. R. I. C. [1] Recurso Repetitivo nos 

Recursos Especiais 1495146/MG - 1ª Seção – rel. Min. Mauro Campbell 

Marques – 22.2.2018 – DJe 2.3.2018; 1492221/PR - 1ª Seção – rel. Min. 

Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018; e 1495144/RS - 1ª 

Seção – rel. Min. Mauro Campbell Marques – 22.2.2018 – DJe 20.3.2018, 

(Tema 905).

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334403 Nr: 2944-98.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

UNIVAG - OAB:MT 4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PHILLIPE AUGUSTO 

MARQUES DUARTE - OAB:12.566/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 31.545,25 totalizando em R$ 31.545,25 conforme cálculo de fls., SOB 

PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 322864 Nr: 19278-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUISE MONTEIRO LEON BORDEST, AFRANIO 

MONTEIRO DA SILVA, UBALDO MONTEIRO FILHO, WILMA BERTONE 

MARTINS, AFONSO MONTEIRO DA SILVA, MARIA ANTONIA DA SILVA 

MONTEIRA, HEBER DE CERQUEIRA SOARES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW 

JUNIOR-PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Incial:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 349932 Nr: 15788-80.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA LUIZA DE SOUZA PINHEIRO, RITA DE CÁSSIA 

BARROS ALVES, OSWALNEIDE APARECIDO GUIMARÃES ZAFFANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento. Assim, nomeio como Perita Judicial a Sra. ANA 

HELENA ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita 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.: 331110 Nr: 27400-49.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO CAMURI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para 

manifestarem-se, no prazp legal, acerca da proposta de honorários, retro 

juntada, apresentada pela Perita Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 329348 Nr: 25660-56.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para 

manifestarem-se, no prazp legal, acerca da proposta de honorários, retro 

juntada, apresentada pela Perita Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho
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 Cod. Proc.: 335433 Nr: 3910-61.2014.811.0002

 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: VALDEILDES GOMES WANDERLEY, AILLDES 

WANDERLEY DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573, marcela da silva ribeiro - OAB:10242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 383385 Nr: 996-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ARAUJO DE MEDEIROS, DOMINGOS 

CONCEIÇÃO DA COSTA, GILSON MARCONI, GIRCELIO COSTA NETO, 

LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA, FRANCISCO BISPO DA SILVA, 

PATRICIA DE MIRANDA, GUILHERME ALVES FARIAS, IVON BARBOSA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - 

OAB:3478/MT, NATANAZIA ALVES ALENCAR - OAB:OAB/MT 9026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 104507 Nr: 187-78.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I C PENEDO FREITAS COMERCIO, ISABELA 

CRISTINA PENEDO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do ESTADO DE MATO GROSSO, para restituir dos autos, no 

prazo de 3 (três) dias, tendo em vista que se encontram com excesso de 

prazo para devolução, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 373081 Nr: 21615-72.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA MARIA BEE, MARILETH NEVES DA CRUZ 

BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para 

manifestarem-se, no prazp legal, acerca da proposta de honorários, retro 

juntada, apresentada pela Perita Judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 206867 Nr: 2860-10.2008.811.0002

 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: VILMA MARTINS BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 373866 Nr: 22200-27.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA MARIA BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INSTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2631

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que, mesmo com a devida inserção do 

Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea 

Grande – PREVIVAG na petição inicial, não foi feita a sua inclusão como 

polo passivo na presente ação.

Desse modo, determino a exclusão do Município de Várzea Grande, bem 

como a inclusão do Instituto de Seguridade Social dos Servidores 

Municipais de Várzea Grande – PREVIVAG no polo passivo da presente 

ação, devendo a serventia expedir e retificar o necessário para a 

realização do ato.

CITE-SE o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de 

Várzea Grande – PREVIVAG para, querendo, responder a presente ação, 

no prazo legal.

Vindo resposta do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se 

vista à parte requerente para, querendo, impugnar no prazo legal.

 Expeça-se o necessário.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 348468 Nr: 14638-64.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA BARROS DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE 

SOCIAL DOS SERVIDORES MINICIPAIS DE VÁRZEA GR, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento. Assim, nomeio como Perita Judicial a Sra. ANA 

HELENA ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita 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.: 328609 Nr: 25164-27.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARIA NILZA DE OLIVEIRA SANTOS, MAISA NEVES 

SOARES COELHO, OTAVIA ALVES FARIA, NEUZALINA NASCIMENTO DE 

SOUZA, MARIZETE ANDRELINA DE ALMEIDA BORGES, NOEMIA JOSENIL 

CURADO, ROSILANG MARIA DA COSTA ARAUJO, RITA DO CARMO 

FERREIRA SIQUEIRA, ROGUE DIAS DE ARAUJO, RONALMA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.164-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento. Assim, nomeio como Perita Judicial a Sra. ANA 

HELENA ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita 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.: 342424 Nr: 9851-89.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANNI TELMA DA SILVA, CLEINER RODRIGUES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento. Assim, nomeio como Perita Judicial a Sra. ANA 

HELENA ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita 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.: 383647 Nr: 1160-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILCREA CORREA DOS SANTOS, BENEDITA GONÇALINA 

DE CARVALHO PADILHA, BENEDITA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRENEU PEDRO MUHL - 

OAB:5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento. Assim, nomeio como Perita Judicial a Sra. ANA 

HELENA ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita 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.: 336498 Nr: 4928-20.2014.811.0002

 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 APARECIDA BRUNO, LEOZIZA PAES DE 

ARRUDA ALMEIDA, VILMA DE SOUZA MARTINS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento. Assim, nomeio como Perita Judicial a Sra. ANA 

HELENA ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita 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.: 340002 Nr: 7965-55.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA DIAS DE SOUZA, EVERALDO VIEIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento. Assim, nomeio como Perita Judicial a Sra. ANA 

HELENA ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita 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.: 330526 Nr: 26831-48.2013.811.0002

 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: GLÓRIA MARIA ANTUNES, EDMILSON FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento. Assim, nomeio como Perita Judicial a Sra. ANA 

HELENA ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita Judicial para apresentar proposta de honorários 

contábeis, no prazo legal.
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Após, manifestem-se as partes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 339461 Nr: 7511-75.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA ARRUDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 509 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de 

liquidação por arbitramento. Assim, nomeio como Perita Judicial a Sra. ANA 

HELENA ESMERALDO CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, 

domiciliada na Rua Des. José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, 

Bairro Araés, CEP: 78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 

3 0 2 3 - 3 5 5 5 / 9 9 9 7 1 - 3 7 7 0 ,  q u e  s e r v i r á  e s c r u p u l o s a m e n t e , 

independentemente de compromisso.

 Intime-se a Sra. Perita 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.: 314783 Nr: 11081-06.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENITO VILACHA PERES - 

OAB:OAB/MG14378

 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.: 335046 Nr: 3530-38.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE APARECIDA RODRIGUES PORTA, MARIANE 

CRISTINE BAICERE QUEIROZ, JUCINEIDE DE BRITO RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e 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.: 350531 Nr: 16214-92.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIDE DA SILVA, VANILCE CREIDE DA SILVA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e 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.: 353075 Nr: 18056-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESCENCIA NARCISA DE LIMA, SEBASTIANA DE 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e 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.: 237310 Nr: 17144-86.2009.811.0002

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/VG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:MT 9.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 309341 Nr: 5343-37.2013.811.0002

 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: SONIA CLEIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:22685-0, romilson alexandre da silva - OAB:22661-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320311 Nr: 16697-59.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDA ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATYA CCRISTINA DA FONSECA 

SANCHES - OAB:12.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 402335 Nr: 12587-46.2015.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 493863 Nr: 10383-58.2017.811.0002

 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: BERNADETE LOPES DE BARROS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 259680 Nr: 19158-09.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESVALDO MARTELO FOSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Várzea Grande - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14.698/MT, TIAGO GALLAS - OAB:16.888/MT

 Vistos, (...) levada à apreciação deve envolver questão de ordem pública, 

que, assim, devem ser conhecidas de ofício. Entretanto, não é essa a 

hipótese dos autos! As alegações arguidas pelas partes demandam 

produção de provas e cognição completa da matéria, não sendo aquelas 

que podem ser conhecidas ex officio pelo julgador, sendo, portanto, 

adequada a discussão em ação de embargos do devedor. A propósito, 

sobre as alegações da Excipiente, embora juntado por ela documento de 

compra e venda tal informação não é o suficiente à possibilitar o 

julgamento da exceção de pré-executividade de ofício pelo juiz. A exceção 

de pré-executividade não merece acolhida, nessa parte. No tocante ao 

cadastro do imóvel junto ao Ente Público é dever do contribuinte comunicar 

qualquer alteração cadastral, conforme preleciona o artigo 354 da Lei 

Municipal nº 1.178/91, in verbis: “Para efetivar a inscrição no cadastro 

imobiliário, dos imóveis urbanos, são os responsáveis obrigados a 

preencher e entregar na repartição competente, uma ficha para cada 

imóvel, conforme modelo fornecido pela Prefeitura, instruída com título de 

propriedade ou domínio útil.” Assim, ainda que a ilegitimidade passiva 

possa, em tese, ser alegada por esta via, sua demonstração deve ser 

inequívoca, o que não acontece no presente caso. Em que pesem as 

alegações da excipiente, contudo se exige maior dilação probatória. Ante 

o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, nos termos acima. 

Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual. No mais, 

manifeste a parte Exequente em termos para prosseguimento da 

execução. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 291585 Nr: 11316-07.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3A INDUSTRIA MECANICA LTDA, MARTA LEAL 

ANTUNES, ALEXANDRE ALVES ANTUNES, ROMECY ALBERTO TOLDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evanilson Miguel de Souza 

Amorim - OAB:

 Vistos, ROMECY ALBERTO TOLDO, apresentou exceção de 

pré-executividade contra a execução fiscal que lhe move a Fazenda 

Pública Estadual, alegando, em suma, que é parte ilegítima para figurarem 

no polo passivo da demanda, requerendo, a devida exclusão. (...) Assim, 

ainda que a ilegitimidade passiva possa, em tese, ser alegada por esta via, 

sua demonstração deve ser inequívoca, o que não acontece no presente 

caso. Em que pesem as alegações da excipiente, contudo se exige maior 

dilação probatória. Ante o exposto, REJEITO a exceção de 

pré-executividade, nos termos acima. Sem sucumbência, por se tratar de 

mero incidente processual. Prossiga-se o feito nos seus ulteriores atos. 

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 449372 Nr: 11570-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

SAGAMAT ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, LUIZ 

SÉRGIO DE OLIVEIRA MAIA, SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ruy augustus rocha - 

OAB:21476, selma fernandes cunha - OAB:15600

 Vistos, LUIZ SÉRGIO DE OLIVEIRA MAIA, SAGAMAT ADMINISTRAÇÃO, 

PARTICIPAÇÕES LTDA e SAGA BRASIL ADMINISTRAÇÃO E 

PARTICIPAÇÃO S/A, apresentaram exceção de pré-executividade contra 

a execução fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual, alegando, em 

suma, que são parte ilegítima para figurarem no polo passivo da demanda, 

requerendo, a devida exclusão. ( Entretanto, a matéria passível de ser 

apreciada em exceção de pré-executividade deve ser demonstrável de 

plano, sem necessidade de dilação probatória, sob pena de desvirtuar-se 

inteiramente o processo de execução fiscal, além de conflitar com a 

presunção de liquidez e certeza da dívida ativa regularmente inscrita. 

Compete ao executado o ônus da prova de suas alegações, em face da 

presunção relativa contida no art. 3º, e seu parágrafo único, da Lei nº 

6.830/80. (...) Assim, ainda que a ilegitimidade passiva possa, em tese, ser 

alegada por esta via, sua demonstração deve ser inequívoca, o que não 

acontece no presente caso. Em que pesem as alegações da excipiente, 

contudo se exige maior dilação probatória. Ante o exposto, REJEITO a 

exceção de pré-executividade, nos termos acima. Sem sucumbência, por 

se tratar de mero incidente processual. Prossiga-se o feito nos seus 

ulteriores atos. Intime-se e Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 395389 Nr: 8679-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON TACEO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:OAB/MT15.046

 Intimar o advogado Yuri Robson Nadaf Borges (OAB/MT 15.046), 

defensor do acusado Weberson Taceo Correa, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 10/10/2018 às 08hn, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 374882 Nr: 22935-60.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Souza de Assunção 

- OAB:1914, Vilson Batista de Assis - OAB:9222MT

 Intimar o advogado Vilson Batista de Assis (OAB/MT 9.222), defensor do 

acusado Ronaldo Galvão da Silva, para comparecer à audiência 

desiganda, conforme decisão de fls. 226, cujo teor é o seguinte: "Vistos. 

Defiro o pedido da defesa (pp. 207/208). Designo o dia 19 de setembro de 

2018, às 16h40min, para continuação da audiência de Instrução e 

Julgamento. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 395389 Nr: 8679-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERSON TACEO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:OAB/MT15.046

 Intimar o advogado Yuri Robson Nadaf Borges (OAB/MT 15.046), 

defensor do acusado Weberson Taceo Correa, para comparecer à 

Sessão de Julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de 

Várzea Grande, designada para o dia 10/10/2018 às 13h30min, devendo 

comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, a fim de facilitar a 

preparação para a sessão de julgamento, devendo desconsiderar a 

publicação anterior.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 503660 Nr: 15696-97.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE MIRANDA DA SILVA, JOEL 

LUIZ DA CONCEIÇÃO JÚNIOR, RAFAEL FERREIRA NOBRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VERA LUCIA NOVAK GOMES - 

OAB:10.886

 Assim, não havendo provas suficientes da para a condenação, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO com fundamento no artigo 386, 

VII, do CPP, WILLIAN HENRIQUE MIRANDA DA SILVA, brasileiro, filho de 

Paulo Henrique da Silva e Marlene Miranda da Silva, nascido aos 

28/10/1994, natural de Várzea Grande/MT; JOEL LUIZ DA CONCEIÇÃO 

JÚNIOR, brasileiro, filho de Joel Luiz da Conceição e Ana Duarte 

Conceição, nascido aos 12/04/1995, natural de Cáceres/MT e RAFAEL 

FERREIRA NOBRE, brasileiro, filho de Aparecida Ferreira de Campos Nobre 

e Raimundo Adriano Nobre Filho, nascido aos 03/11/1989, natural de 

Cuiabá/MT, das imputações contidas na denúncia.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 11 de setembro de 

2018.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 373868 Nr: 22203-79.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACEDO PAULO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENDES PEREIRA 

FREITAS - OAB:4455

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 

a denúncia para CONDENAR nas penas do art. 14, da Lei nº 10.826/03, o 

réu MACEDO PAULO DE SANTANA, brasileiro, filho de Quinco Alcides de 

Santana e Paulina Lúcia de Barros, nascido aos 19/04/1980, natural de 

Cuiabá/MT.Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o 

Réu já não é primário e tem maus antecedentes.Sobre a personalidade e 

conduta social do Réu nada há nos autos capaz de influenciar na 

aplicação da pena. A culpabilidade se mostrou normal para o tipo penal em 

comento.No que se refere às consequências do crime situam-se dentro 

normalidade.Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a 

pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (art. 14, da 

Lei nº 10.826/03).Existe circunstância agravante e atenuante, a 

reincidência e a confissão, sendo ambas preponderantes, pelo que, 

atribuindo três meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, 

mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.Diante 

da inexistência de qualquer outra causa modificadora, torno definitiva a 

pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que deverá ser 

cumprida em regime aberto.Atendendo ao critério de reprovação e 

prevenção do crime, diante da situação financeira do Réu, entendo 

suficiente o valor correspondente a 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).A fiança prestada nestes autos 

deverá ser utilizada para os fins a que se refere o art. 336 do CPP.Deixo 

de condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão de 

ser defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se 

à Justiça Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF e expeça-se a carta de 

guia.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 11 

de junho de 2018.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 465932 Nr: 19242-97.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINEI PRIETO DE OLIVEIRA, ANDERSON 

GONÇALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - 

MT

 b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

ODINEI PRIETO DE OLIVEIRA, brasileiro, filho de Francisca Prieto de 

Oliveira e Sidnei Rodrigues de Oliveira, nascido aos 26/01/1979, natural de 

Corumbá/MS nas penas do artigo 155 caput, do Código Penal.Analisando 

as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é reincidente. 

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 

1 (um) ano de reclusão (CP, art. 155, caput).Existe circunstância 

agravante e atenuante, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta 

(atenuante) a confissão espontânea, sendo ambas preponderantes, pelo 

que, atribuindo dois meses de reclusão a cada uma delas, compenso-as, 

mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.Assim, 

diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de diminuição 

ou aumento da pena, torno a pena de 1 (um) ano de reclusão definitiva. 

Estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “c” do Código Penal.Atendendo ao critério de 

reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira 

do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, 

à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 

monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).Deixo de 

condenar o Réu ao pagamento das custas processuais em razão de ser 

defendido pela Defensoria Pública, o que evidencia sua 

hipossuficiência.Declaro o perdimento da chave de fenda e do alicate 

(itens 8 e 9, fl. 27) e determino a destruição. Expeça-se o 

necessário.Determino a restituição do valor apreendido (item 10, fl. 27) a 

ODINEI.Intime-se ANDERSON para que compareça a Secretaria desta 

Vara, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que lhe seja restituído os 

objetos elencados nos itens 1, 6 e 7, de fl. 27 mediante termo nos 

autos.Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, II da CF, expeça-se a carta de 

guia.Publique-se. MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório
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 Cod. Proc.: 545327 Nr: 12535-45.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIONOR ANTONIO 

CHAVES - OAB:24.537/O

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 536192 Nr: 7929-71.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, ROSEMBERG 

BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:13.712

 Isto posto, julgo parcialmente procedente a denúncia para:CONDENAR o 

réu DEVANIR BONIFÁCIO DA SILVA, nas penas do art. 33, caput, da Lei 

11.343/2006 (2º e 3º fatos) como fato único, com as implicações do art. 

2º, da Lei 18.072/1990, c/c art. 35, caput (1º fato) c/c art. 40, V, ambos da 

Lei 11.343/2006, cumulados também com o art. 1º, da Lei n. 9.613/1998 

(4º fato), na forma do art. 69, do Código Penal.CONDENAR o réu 

ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA, nas penas do art. 33, caput (3º fato) 

da Lei 11.343/2006, do art. 35, caput (1º fato) e art. 40, V, ambos da Lei n. 

11.343/2006, na forma do art. 69, Código Penal, absolvendo-o do crime de 

tráfico de drogas (referente ao 2º fato - apreensão de 75kg de cocaína), 

nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.Passo a dosar 

as penas–Do réu DEVANIR –Do tráfico –....Da soma -Tendo em conta o 

que estabelece o art. 69 do Código Penal, entretanto considerando que a 

associação para o tráfico e a lavagem de dinheiro não são hediondos, 

somo as penas em 24 (vinte e quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 

dos quais 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão deverão ser 

cumpridos conforme a Lei dos Crimes Hediondos, e outros 12 (doze) anos 

de reclusão fora de tal regime, além de 2.150 (dois mil cento e cinquenta) 

dias multa.Torno a pena definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime 

fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, do Código 

Penal)....Do réu ROSEMBERG – Do tráfico –.Da soma -Tendo em conta o 

que estabelece o art. 69 do Código Penal, entretanto considerando que a 

associação para o tráfico não é hediondo, somo as penas em 16 

(dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, dos quais 10 (dez) 

anos e 6 (seis) meses de reclusão deverão ser cumpridos conforme a Lei 

dos Crimes Hediondos, e outros 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de 

reclusão fora de tal regime, além de 1.640 (um mil, seiscentos e quarenta) 

dias multa.Torno a pena definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime 

fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “a”, do Código 

Penal)...PRIC.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526653 Nr: 1589-43.2016.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Odenir Paulo de Oliveira, Rg: 14074010 SSP MT Filiação: 

Petrolina Aniceta de Oliveira, data de nascimento: 09/11/1989, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), serviços braçais, 

Endereço: Rua Cáceres, Qd. 11, Lote 16, Bairro: Mapim, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ACUSADO para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 

07/11/2018, às 15:30

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 75/76., 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

72), 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 ODENIR DE PAULA DE 

OLIVEIRA.

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 edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526093 Nr: 2031-77.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE SILVA CORREA, JONATHAN DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Geovane Silva Correa, Cpf: 04961475106, Rg: 22041591 

SSP MT Filiação: Airton Eugenio Correa e Maria de Fatima Carvalho da 

Silva, data de nascimento: 07/08/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

solteiro(a), servente de pedreiro, Endereço: Rua Antonio Sotero de 

Almeida, Nº 360, Bairro: Ponte Nova, Cidade: Várzea Grande-MT

Réu(s): Jonathan de Carvalho, Rg: 1550751-3 SSP MT Filiação: Julieta de 

Carvalho, data de nascimento: 10/09/1985, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), lavrador, Endereço: Rua: 21, Quadra 17, Casa 28, 

Bairro: Vitória Regia, 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:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 546174 Nr: 13045-58.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO VENTURA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação do advogado Leandro Henrique de Souza Neves - OAB 20.328 

da decisão que segue: "Vistos etc.Trata-se de pedido de restituição de 

uma motocicleta, marca/modelo Honda / CG 160 Fan ESDI, ano 2017, cor 

predominante: Preta, Placa: QCP 9795, Código RENAVAN: 01120695764 

Chassi: 9C2KC2200HR037666, formulado por THIAGO VENTURA DA 

SILVA.O Ministério Público firmou-se contrário ao deferimento do pleito 

(fls. 88/89).Decido.No caso dos autos, verifica-se que, por ora, a 

devolução do bem encontra óbice no interesse processual, revelando-se, 

neste momento, prematura, necessitando-se de uma análise, o que se 

dará com a prolação da sentença, já que os bens apreendidos também 

estão sujeitos a eventual perdimento.No mais a Lei de Drogas preconiza 

em seu art. 62 que os bens destinados ao transporte da substância 

espúria, após sua regular apreensão, ficarão sob a custódia da 

autoridade da polícia judiciária. Da análise dos autos, verifica-se que o 

acusado Tiago Ventura da Silva foi preso em flagrante delito com a 

motocicleta. Ante o exposto, indefiro o pleito de fls.70/79.Int.Ciência ao 

MP."

 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): 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 Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 510369 Nr: 19220-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDERSON DA SILVA NEGRÃO, BRUNO 

EDUARDO MARTINS BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Bruno Eduardo Martins Bispo, Cpf: 05749534189, Rg: 

22067612 SSP MT Filiação: Berenice Eduarda Bispo, data de nascimento: 

19/08/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), marcineiro, 

Endereço: Rua Francisco Alberto Curvo, N° 227, Bairro: Construmat, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ACUSADO para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 

10/10/2018, às 16:15

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Pelo juiz foi dito: Vistos etc. Pelo que se observa o réu 

Osvalderson da Silva Negrão foi notificado e citado por edital, deixando de 

comparecer ao presente ato, bem como de constituir advogado, pelo que, 

com relação a ele, nos termos do ar. 366 do CPP, suspendo o processo e 

o prazo prescricional, nomeando-lhe defensor público para acompanhar 

seus interesses na instrução, que para si será antecipação de prova. Com 

relação ao acusado Bruno, tendo em conta a certidão de fls. 93 que o 

mesmo mudou e não constou no feito seu novo endereço, determino que 

se requisite ao sistema prisional informação acerca de sua possível 

prisão. Não sendo informada a prisão, cite-se tal acusado por edital para a 

audiência de comparecimento que designo para a data 10/10/2018 às 

16h15min, sendo dispensável a intimação das testemunhas. Nada mais.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540804 Nr: 10299-23.2018.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Hariadiny H. de A. Lobato OAB 22.992 da decisão 

que segue: "Vistos etc.Trata-se de pedido de restituição de um aparelho 

celular Sansung J5, cor preto, formulado por ALINE KAREN DE OLIVERA 

VEIGA.O Ministério Público firmou-se contrário ao pedido de restituição do 

aparelho celular apreendido (fls. 52/53).Decido.Pois bem. Como se sabe, a 

devolução da coisa apreendida condiciona-se aos seguintes requisitos 

cumulativos: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente 

(art. 120, caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou 

da instrução judicial na manutenção da apreensão (art.118 do CPP) e não 

estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).No 

caso dos autos, verifica-se que, por ora, a devolução do bem encontra 

óbice no interesse processual, a operação revela-se, neste momento, 

prematura, necessitando-se de uma análise, o que se dará com a prolação 

da sentença, já que os bens apreendidos também estão sujeitos a 

eventual perdimento.Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 41/43 nos 

termos do art. 118 do CPP .Ciência ao MP.Intima-se, cumpra-se."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 238659 Nr: 231-92.2010.811.0002

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:60

Intimando: Indiciado(a): Domingos de Souza França Netto, Cpf: 

69456429172, Rg: 1983820-4 SSP MT Filiação: Carlos Roberto de Andrade 

e Celia Aparecida de Souza Andrade, data de nascimento: 30/10/1980, 

brasileiro(a), natural de Cassilandia-MS, solteiro(a), operador de 

empilhadeira, Endereço: Rua Paraguai, Nº 06, Bairro: Parque Nações, 

Cidade: Várzea Grande-MT.

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU acerca da r. sentença, 

abaixo transcrita, devendo o réu se manifestar se há interesse em 

recorrer da decisão, devendo apostar sua manifestação nestes termos.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:SENTENÇA: (tópico final) “... Decido. É de se observar 

que ao indiciado é atribuída a conduta de oferecer droga, eventualmente e 

sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento (art. 33, § 3º, da 

Lei 11.343/2006), com pena variante entre 6 (seis) meses a 1 (um) ano de 

detenção e multa. Por sua vez, o art. 109, V do Código Penal prevê prazo 

prescricional de 4 (quatro) anos para tal pena. Pois bem. Analisando o 

procedimento verifica-se que da data do fato (03.05.2009) até a presente 

data (24.07.2018) transcorreram 9 (nove) anos, 2 (dois) meses, e 21 
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(vinte e um) dias, ou seja, prazo superior ao previsto no art. 109, V, do 

Código Penal. Assim, tendo em conta o decurso de mais de nove anos da 

data do fato, deve ser extinta a punibilidade em relação ao indiciado. Posto 

isto, com supedâneo nos artigos 107, IV e 109, IV, ambos do Código Penal, 

DECLARO POR SENTENÇA EXTINTA A PUNIBILIDADE com relação ao 

indiciado DOMINGOS DE SOUZA FRANÇA NETO. Transitada em julgado, 

proceda-se às devidas baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 539502 Nr: 9645-36.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESSY MARQUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Réu(s): Gessy Marques dos Santos, Cpf: 12962813372, Rg: 

2040371 Filiação: Jose Marques dos Santos e Leontina Maria dos Santos, 

data de nascimento: 02/08/1955, brasileiro(a), natural de Mantena-MG, 

divorciado(a), farmacêutico, Endereço: Av Tiradentes, Nº 26, Bairro: Nova 

Esperança, Cidade: Várzea Grande-MT,

Finalidade:FINALIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIENCIA - Para que 

compareça neste Juízo de Direito no dia 06 de Novembro de 2018, às 

16:00 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. 90, apresentando por meio da Defensoria 

Pública local sua defesa prévia (fls. 93), 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 GESSY MARQUES DOS 

SANTOS. Designo a audiência para o dia 06 de NOVEMBRO de 2018, às 

16H00 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 

edital. Notifique-se o MP.

 Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 539784 Nr: 9807-31.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDO CARDOSO AIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Réu(s): Lucindo Cardoso Aires, Cpf: 01060418193, Rg: 

16655338 SSP MT Filiação: Madalena Cardoso Aires, data de nascimento: 

06/02/1983, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, convivente, montador de 

compensados, Endereço: Rua Professora Isabel Pinto, Bairro: Cristo Rei, 

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 

16:15 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. 41, apresentando por meio da Defensoria 

Pública local sua defesa prévia (fls. 44), 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 LUCINDO CARDOSO AIRES. 

Designo a audiência para o dia 07 de NOVEMBRO de 2018, às 16h15 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 

edital. Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S. Rosa Nardini

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 500078 Nr: 13776-88.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AYRTON CAMPOS MOREIRA - 

OAB:17.136

 DR. AYRTON CAMPOS MOREIRA, OAB nº. 17.136, da audiência de 

instrução e julgamento designada para o dia 27.09.2018, às 14:45 horas.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. ISAQUE ROCHA NUNES OAB/MT SOB O 

N° 8125, PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR A DEFESA NOS AUTOS 

SUPRA MENCIONADOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 203782 Nr: 14027-58.2007.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR BORGES DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMARIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10.624/MT

 INTIMEM-SE o requerente Valmir Borges de Santana para se manifestar, 

no prazo de cinco dias, sobre a petição de fl. 579 e certidão de fl. 582.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 523804 Nr: 556-86.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE FELIPE BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCELIA CRISTINA DE 

OLIVEIRA RONDON - OAB:

 Aportou aos autos Resposta à Acusação do réu ANDRÉ FELIPE 
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BARRETO, o qual, por sua Advogada, requer a absolvição por ausência 

de provas (fl. 214/223).

 Os argumentos apresentados pela defesa não trazem nenhuma das 

hipóteses que possam conduzir à sua absolvição sumária (art. 397 do 

Código de Processo Penal), bem como se confundem com o próprio mérito 

da ação penal e, desta forma, somente poderão ser avaliadas após a 

necessária instrução criminal.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 

15/08/2019 às 14h00.

INTIME-SE/REQUISITE-SE o acusado, as testemunhas arroladas, o 

Advogado de Defesa e o Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 386402 Nr: 2881-39.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CESAR DIAS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIRE APARECIDA MACIEL 

SILVA - OAB:15141/O

 Abra-se vista dos autos ao órgão do Ministério Público (fl. 328/329).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 539556 Nr: 9668-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON MOREIRA ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 Em sendo tempestiva, RECEBO a apelação interposta (fl. 500/502).

INTIME-SE o Ministério Público para ofertar suas contrarrazões.

Com as juntadas CERTIFIQUE-SE se todas as partes foram devidamente 

intimadas da sentença e REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça, fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 468648 Nr: 20514-29.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DOS SANTOS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIVAG-NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURIDICA - OAB:

 Considerando que em 14/08/2018 transitou em julgado o Acórdão que 

manteve a sentença (fl. 208), EXPEÇA-SE a Guia de Execução Penal 

Definitiva, REMETENDO-A à 2ª. Vara Criminal da Capital.

Ciência às partes.

Após, ARQUIVE-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 349488 Nr: 15438-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONICA CRISTINA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO 

DE ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO OAB/MT SOB O N° 9098 DA SENTENÇA TRANSCRITA EM 

RESUMO: DISPOSITIVO Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO a acusada MONICA CRISTINA ALVES nas sanções do art. 155, 

§4º, inciso II, do CP, por diversas vezes, em continuidade delitiva (art. 71 

do CP), e do art. 171, §2º, inciso I, do CP, por duas vezes, em continuidade 

delitiva (art. 71 do CP), à pena de 03 (TRÊS) ANOS, 06 (SEIS) MESES DE 

RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, 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. Considerando que a pena não é 

superior a 04 (quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de ré primária 

e que preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do Código Penal, 

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, 

conforme permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em 

(1) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS, a critério do Juízo das 

Execuções e (2) LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. CONDENO a acusada, 

que foi defendida por Advogado particular, ao pagamento das custas 

processuais. Com o trânsito em julgado, FORME-SE o executivo de pena, 

que deverá ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital. PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos). INTIMEM-SE, pessoalmente, a 

condenada e o Ministério Público e, via DJE, a Defesa constituída.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 276040 Nr: 19427-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DE MACÊDO ZORZETTI, BENEDITO 

GONÇALO DE FIGUEIREDO, BENEDITO PINTO DA SILVA, JOSÉ GOMES 

CALDEIRA, FERNANDO DA SILVA SÉ, LEONIR RODRIGUES DA SILVA, 

VLADIMIR NORA RIBEIRO, ANTONIO CARLOS LOPES ZITELLI, DALMI 

FERNANDES DEFANTI JUNIOR, LIDIO MOREIRA DOS SANTOS, CARLOS 

AUGUSTO DE ALMEIDA MARTHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:6656, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - OAB:OAB/MT 3.237-B, 

ELSON DUQUE DOS SANTOS - OAB:14.234/MT, GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT, JOSE RENATO DE FRANÇA - OAB:16096/O, 

LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - OAB:22602/O, LUIZ 

CLAUDIO NASCIMENTO - OAB:MT-5475, ODAIR A. BUSIQUIA - 

OAB:11.564-A

 Cuidam-se de respostas à acusação apresentadas pelos réus VLADIMIR 

NORA RIBEIRO (fl. 806/818), JOSÉ GOMES CALDEIRA (fl. 625/636) e 

HUMBERTO DE MACEDO ZORZETTI (fl. 737/745).

VLADIMIR NORA RIBEIRO argui preliminar de inépcia formal da denúncia e, 

no mérito suscita a inépcia material da denúncia e ainda requer a 

absolvição por atipicidade das imputações.

JOSÉ GOMES CALDEIRA, por sua vez, suscita preliminar de inépcia da 

denúncia e, no mérito, requer a absolvição sumária.

Por fim, HUMBERTO DE MACEDO ZORZETTI, sustenta, em sede preliminar, 

a falta de justa causa e dolo na conduta que lhe imputada, e no mérito, se 

reserva no direito de se manifestar em sede de alegações finais.

A denúncia, ao contrário do sustentado pelas defesas dos acusados 

preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo 

Penal, expondo os fatos de maneira clara e inteligível e, desta maneira, 

não pode ser considerada inepta.

De outro lado, os demais argumentos apresentados não trazem nenhuma 

das hipóteses que possam conduzir as suas absolvições sumárias (art. 

397 do Código de Processo Penal), bem como se confundem com o 

próprio mérito da ação penal e, desta forma, somente poderão ser 

avaliadas após a necessária instrução criminal.

Destarte, em fase obrigatória de análise de absolvição sumária, não 

vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de 

Processo Penal e, assim, estando presente a materialidade e indícios de 

autoria, MANTENHO o recebimento da inicial.

Em sendo assim, DESIGNO audiência de instrução, debates e julgamento 

para o dia 14/08/2019 às 14h00.

INTIMEM-SE/REQUISITEM-SE os acusados, as testemunhas arroladas, os 

Advogados de Defesa e o Ministério Público.

Finalmente, PROCEDA-SE com a citação editalícia do réu CARLOS 

AUGUSTO DE ALMEIDA MARTHA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 311416 Nr: 7498-13.2013.811.0002
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SAMER CAMPOS CARVALHO, 

GUILHERME COUTINHO ALVES, NATHAN WILLIAN DIAS, WAMBASTTHER 

OLLIOM BISPO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274, ROBSON ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:25.124-0, RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MT 9.098, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323

 Diante da desistência de oitiva da testemunha por parte do Ministério 

Público (fl. 326), DESIGNO audiência em continuação para interrogatório 

dos acusados para o dia 14/08/2019 às 15h00.

INTIMEM-SE os acusados, seus advogados, a Defensoria Pública e 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 427824 Nr: 26159-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MENDES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 Trata-se de ação penal movida contra EDER MENDES DO NASCIMENTO, 

dando-o como incurso na sanção do art. 309 da Lei 9.503/97.

Em audiência realizada em 26/08/2016 o Ministério Público propôs o 

benefício da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da 

Lei nº. 9.099/95, cujas condições foram aceitas pelo acusado (fls. 41).

FUNDAMENTO. DECIDO.

Acolhida a proposta de suspensão do processo e decorrido o prazo 

fixado, sem qualquer revogação, deve ser declarada extinta a punibilidade 

do suposto infrator, sem a necessidade de maiores digressões.

DISPOSITIVO

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial e com fundamento 

no art. 89, §5º, da Lei 9.099/95, DECLARO extinta a punibilidade de EDER 

MENDES DO NASCIMENTO.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas necessárias.

INTIMEM-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 540535 Nr: 10185-84.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURELIO PROENÇA FERNANDES, 

ROSIVAL DONIZETE FERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:MT 7.191

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR JOSÉ ANTONIO GASPARELO JUNIOR 

OAB/MT SOB O N° 7191 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR A 

DEFESA NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 467286 Nr: 19873-41.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18103/MT

 INTIMAÇÃO para o advogada, Simone Alice de Oliveira Batista, OAB/MT 

18103, apresentar alegações finais com relação ao acusado , no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 543095 Nr: 11347-17.2018.811.0002

 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: APDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA HELENA SILVA ROSA - 

OAB:22168/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao despacho de fls. 

27 designo audiência de conciliação para o dia 31 de Outubro de 2018 às 

14 horas e 00 minutos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 304931 Nr: 555-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARVALHO DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAISSA IZABEL DA SILVA 

CARDOSO - OAB:17019/O

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 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 FRANCISCO CARVALHO 

SANTANA, brasileiro, filho de Francisco Bartolomeu do Rosário e Maria 

Rita Lima Carvalho, nascido aos 14/10/89, na cidade de 

Tocantinópolis/TO.Passo à dosimetria da pena:Art. 129, § 9º, 

CP:Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não 

existem nos autos elementos 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 definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, 

devendo esta ser cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º). 

1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios 

comunicando o trânsito em julgado da sentença condenatória irrecorrível 

aos órgãos de identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de 

execução de pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do 

trânsito em julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente 

sentença (art. 21, da Lei nº 11.340/06);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, 27 de julho de 

2017. Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 463822 Nr: 18352-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLIDENILSON FERREIRA HOLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA 

BATISTA - OAB:18103/MT

 Código n. 463822.

Processo n. 18352-61.2016.811.0002.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Klidenilson Ferreira Holanda.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Visto etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 571/2016/DEDMCI 

VÁRZEA GRANDE/MT, fls. 07/47, em face de KLIDENILSON FERREIRA 

HOLANDA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incursos 

nas penas tipificadas nos moldes do artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso 
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II, alínea “f”, todos do Código Penal, na forma da Lei n. 13.340/2006.

No que tange a denúncia imputa que o denunciado no dia 18/10/2015, por 

volta das 8h30min, no hospital São Lucas, situado na Rua Espírito Santo, 

Bairro Nova Várzea Grande, Várzea Grande-MT, proferiu ameaças, 

através de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave contra a sua 

ex-companheira THAIZA FERNANDA OLIVEIRA SILVA.

Ainda, em sede de denúncia é mencionado a prática da violência 

doméstica e familiar na modalidade psicológica contra a mulher, sua 

ex-companheira, por meio dos dizeres:

 “Revelam os autos que, no dia dos fatos, o indiciado dirigiu-se ao local de 

trabalho da vítima e passou a questioná-la acerca do local onde ela havia 

deixado o filho em comum, e, ao mesmo tempo a xingava com palavras de 

baixo calão”.

“Ato continuo, terceiros encaminharam o indiciado para fora, momento em 

que ele ameaçou a vítima, asseverando “você tem 24horas para levar a 

minha filha, se não eu vou te matar, você vai se ver comigo””. Grifos 

nossos.

Nesse mesmo sentido, vem o Inquérito Policial de 571/2016/DEDMCI 

VÁRZEA GRANDE/MT, fls. 07/47, com os elementos de informação 

acostados aos autos em comento, dentre eles: Portaria de Instauração 

(fls. 08/09), Boletim de Ocorrência n. 2015.311795 (fls. 10/12), Termo de 

Declarações (fls. 14/15, 45 e 67), Termo de Representação Criminal (fls. 

16), Pedido de Providências Protetivas (fls. 18/20), Termo de Qualificação, 

Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 42/43), Relatório Conclusivo (fls. 

46/47) e Decisão de Medida Protetiva (fls. 72/73).

Insta salientar que a denúncia foi recebida em 02/12/2016, fls. 87/88.

Na sequência o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, fls. 94//96.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi marcada audiência para o dia 20/07/2017, fls. 97, sendo 

resignada 01/03/2018, sendo ouvida a vítima THAIZA FERNANDA 

OLIVEIRA SILVA, as testemunhas de acusação ÂNGELA MARIA DE 

OLIVERIRA e GERCIA HOLANDA DA COSTA, as testemunhas de defesa 

MARCIO JOSÉ DE OLIVEIRA BRASIL, MARIA DOS REMÉDIOS LEANDRO 

DA SILVA e EDILMA DA SILVA NASCIMENTO, bem como, sendo 

interrogado o réu (segundo declarações em áudio/vídeo (DVD), fls. 

142/150).

Em sede de alegações finais o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, pugnou pela procedência da denúncia e a condenação do réu, 

fls. 151/156; e a Defesa, por sua vez, requereu absolvição do réu por 

todos os fatos a ele imputados, por não existir prova suficiente para a 

condenação, bem como a improcedência dos danos morais, conforme o 

artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, fls. 161/168.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

 É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei n. 11.340/2006 criou mecanismos para coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto n. 

4.377/2002.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, caput, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 No caso em tela, o acusado na época dos fatos ex-companheiro da 

vítima, o que firma a competência desta Vara para o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

A materialidade do crime de ameaça, disciplinado no artigo 147, caput, do 

Código Penal, possuiu natureza formal por se consumar quando a 

ofendida toma conhecimento da ameaça como ocorreu, conforme os 

dizeres transcritos na denúncia e lastrados pelo Inquérito Policial de n. 

571/2016/DEDMCI VÁRZEA GRANDE/MT, fls. 07/47:

“Revelam os autos que, no dia dos fatos, o indiciado dirigiu-se ao local de 

trabalho da vítima e passou a questioná-la acerca do local onde ela havia 

deixado o filho em comum, e, ao mesmo tempo a xingava com palavras de 

baixo calão”.

“Ato continuo, terceiros encaminharam o indiciado para fora, momento em 

que ele ameaçou a vítima, asseverando “você tem 24horas para levar a 

minha filha, se não eu vou te matar, você vai se ver comigo””. Grifos 

nossos.

Vale ressaltar que a vítima prestou suas declarações de maneira clara e 

coerente, confirmando aquelas prestadas em sede policial, tendo como 

resultado a aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à 

palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla 

valoração, permitindo-se que embase a presente condenação no crime de 

ameaça quando se coadunam com os demais elementos de convicção, 

como é caso dos autos em epígrafe, ipsis litteris:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação.

(Ap 97924/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE 

AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA 

DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS 

AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM 

COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO 

CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO 

SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES 

DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade 

de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito 

de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de 

ausência do elemento subjetivo do tipo. Além disso, restou sobejamente 

demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de 

ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de 

concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do 

tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, 

ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm 

preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em 

condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial 

entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando 

bens jurídicos diversos. (Ap 89776/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

24/02/2017). Grifos nossos.

Dessa forma a materialidade do crime de ameaça está provada mediante: 

Boletim de Ocorrência n. 2015.311795 (fls. 10/12), Termo de Declarações 

(fls. 14/15, 45 e 67), Termo de Representação Criminal (fls. 16), Pedido de 

Providências Protetivas (fls. 18/20), Termo de Qualificação, Vida 

Pregressa e Interrogatório (fls. 42/43), Relatório Conclusivo (fls. 46/47) e 

Decisão de Medida Protetiva (fls. 72/73), depoimento da testemunha 

ÂNGELA MARIA DE OLIVERIRA, oitiva da vítima (declarações em 

áudio/vídeo (DVD), fls. 142/150). A autoria do crime de ameaça é certa e 

recai sobre a conduta dolosa do réu.

Extremamente relevante informar que está presente o elemento do crime 

de ameaça, artigo 147, caput, todos do Código Penal, consistentes em 

Fato Típico (conduta dolosa tendo como nexo causal um resultado 

naturalístico tipificado), Antijuricidade (ilicitude) e Culpabilidade (sujeito em 

plena capacidade de discernimento e compreensão da ilicitude praticada 

quando exigível conduta diversa).

A Defesa pleiteou em sua tese a absolvição do réu por todos os fatos a 

ele imputados, por não existir prova suficiente para a condenação, bem 

como a improcedência dos danos morais, conforme o artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal, tese que não condiz com os elementos 

probatórios colhidos e contraditados na fase instrutória concernente ao 

crime em epígrafe.

Compulsando os autos verifica-se o sinal indicativo de condenação 

consistente na agravante esculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, in fine, 
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do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei n. 11.340/2006.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a denúncia e 

CONDENO o réu KLIDENILSON FERREIRA HOLANDA, filho de Zacarias 

Ferreira de Paiva e Gercia Holanda da Costa Paiva, com fulcro no artigo 

147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, in fine, todos do Código Penal, 

na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei n. 13.340/2006. Dessa forma, nos 

moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a lhe dosar a pena.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP)

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, in fine, do Diploma Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) 

dias. Assim, fixo a pena provisória em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de 

detenção.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

pena provisória em definitiva, correspondendo a 1 (um) mês e 5 (cinco) 

dias de detenção a ser cumprido em regime aberto, conforme o artigo 33, 

§2º, alínea “c”, e §3°, do Código Penal.

No presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito em razão da violência perpetuada e confessada pelo 

réu, comungando desse posicionamento vem o Superior Tribunal de 

Justiça, ipsis litteris:

 “incabível, na hipótese, a substituição da pena de privativa de liberdade 

por restritivas de direitos, tendo em vista que o Paciente não preenche o 

requisito no art. 44, I, do CP, pois, não obstante a pena imposta tenha sido 

inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de delito cometido com violência contra 

a vítima, o que impossibilita a pretendida substituição”. (STJ, HC 

192417/MS, j. 06/12/2011, rel. Min. Laurita Vaz, Dje 19.12.2011). Grifos 

nossos.

Ressalto que deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos 

moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da 

ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não 

afasta a busca de indenização no juízo cível.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;

2. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

3. Expeçam-se ofícios 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, conforme o 

artigo 21, caput, da Lei n. 11.340/2006.

Custas na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 21 de junho de 2018.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 382618 Nr: 468-53.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGÉRIO MENEGATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11.732

 Código n. 382618.

Processo n. 468-53.2015.811.0002.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Márcio Rogério Menegati.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Visto etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 

822/2014/DEDMCI/MT, fls. 07/57 e 74/75, em face de MÁRCIO ROGÉRIO 

MENEGATI, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incursos 

nas penas tipificadas nos moldes do artigo 147 c/c artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei n. 

11.340/2006, em continuidade delitiva (artigo 71, caput, do Diploma Penal).

No que tange a denúncia imputa que o denunciado nos dias 22 e 

27/10/2014, na comarca de Várzea Grande-MT, proferiu ameaças, 

através de mensagem de texto, prometendo causar-lhe mal injusto e grave 

contra a sua ex-companheira RAYZA NATIELLI DA CRUZ BRITO.

Ainda, em sede de denúncia é mencionado a prática da violência 

doméstica e familiar, em continuidade delitiva, na modalidade psicológica 

contra a mulher, sua ex-companheira, por meio dos dizeres:

 “No dia 22/10/2014, por volta das 16h:00min, o indiciado foi até a 

residência da vítima e pediu que ela saísse para conversar com ele na rua, 

mas ela se negou, razão pela qual o indiciado a ameaçou, enviando, ao 

seu aparelho de celular, uma mensagem de texto com os dizeres “se você 

não sair eu vou meter o pé no portão e meter bala em todo mundo”, o que 

motivou a vítima, com medo, a aceitar conversar com o indiciado, sendo 

que, ao encontrá-lo do lado de fora de sua casa, Márcio disse “se você 

não ficar comigo, não fica com ninguém, eu vou cortar o seu pescoço e 

jogar sua cabeça no colo da sua mãe”. Já no dia 27/10/2014 o indiciado 

enviou nova mensagem de texto à vítima, voltando a ameaçá-la, 

reafirmando que iria mata-la”. Grifos nossos.

Nesse mesmo sentido, vem o Inquérito Policial de n. 822/2014/DEDMCI/MT, 

fls. 07/57 e 74/75, com os elementos de informação acostados aos autos 

em comento, dentre eles: Portaria de Instauração (fls. 08/09), Boletim de 

Ocorrência n. 2014.303329 (fls. 10), Termo de Representação Criminal 

(fls. 11) Termo de Declarações (fls. 12/14, 41/42 e 74/75), Pedido de 

Providências Protetivas (fls. 17/18), Termo de Qualificação, Vida 

Pregressa e Interrogatório (fls. 45/47), Relatório Conclusivo (fls. 54/57) e 

Decisão de Medida Protetiva (fls. 60/61).

Insta salientar que a denúncia foi recebida em 16/12/2016, fls. 103/104.

Na sequência o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, fls. 113 e 116.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi marcada audiência para o dia 01/06/2017, fls. 133, sendo 

resignada para 23/11/2017, sendo ouvida a vítima RAYZA NATIELLI DA 

CRUZ BRITO, a testemunha ELIAS MARTINS TELES (declarações em 

áudio/vídeo (DVD), fls. 145/148), além de ser infrutífero o interrogado do 

réu diante de sua ausência, fls. 145.

Em sede de alegações finais o Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, pugnou pela procedência da denúncia e a condenação do réu, 

(áudio/vídeo (DVD), fls.148); e a Defesa, por sua vez, requereu 

absolvição do réu por todos os fatos a ele imputados, por não existir 

prova suficiente para a condenação, conforme o artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal, bem como a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita e da isenção de multa em caso de eventual 

condenação, fls. 157/162.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

 É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei n. 11.340/2006 criou mecanismos para coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto n. 

4.377/2002.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, caput, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 No caso em tela, o acusado na época dos fatos ex-companheiro da 

vítima, o que firma a competência desta Vara para o presente julgamento.

II.I. DAS QUESTÕES INCIDENTAIS

II.I.I. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DA MULTA

A defesa em seus memorias finais requereu o beneficio da gratuidade da 

justiça e da isenção de multa em caso de eventual condenação, fls. 

157/162, para que o réu fique isento do pagamento das custas judiciais, 

bem como de eventual multa.

 Dessa forma, defiro o pedido de gratuidade da justiça concernente as 

custas judiciais (artigo 98, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil), por 
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“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, conforme o artigo 99, §3º, do Diploma 

Processual Civil; e indefiro o pedido de isenção de multa em caso de 

eventual condenação, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal c/c artigo 98, §4º, do Código de Processual Civil.

Não havendo mais questões incidentais, passo a analise do mérito.

 II.II – DO MÉRITO

A materialidade dos crimes de ameaças, disciplinados no artigo 147, 

caput, do Código Penal, possuem natureza formal por se consumarem 

quando a ofendida toma conhecimento das ameaças como ocorreram, 

conforme os dizeres transcritos na denúncia e lastrados pelo Inquérito 

Policial de n. 822/2014/DEDMCI/MT, fls. 07/57 e 74/75:

“No dia 22/10/2014, por volta das 16h:00min, o indiciado foi até a 

residência da vítima e pediu que ela saísse para conversar com ele na rua, 

mas ela se negou, razão pela qual o indiciado a ameaçou, enviando, ao 

seu aparelho de celular, uma mensagem de texto com os dizeres “se você 

não sair eu vou meter o pé no portão e meter bala em todo mundo”, o que 

motivou a vítima, com medo, a aceitar conversar com o indiciado, sendo 

que, ao encontrá-lo do lado de fora de sua casa, Márcio disse “se você 

não ficar comigo, não fica com ninguém, eu vou cortar o seu pescoço e 

jogar sua cabeça no colo da sua mãe”. Já no dia 27/10/2014 o indiciado 

enviou nova mensagem de texto à vítima, voltando a ameaçá-la, 

reafirmando que iria mata-la”. Grifos nossos.

Vale ressaltar que a vítima prestou suas declarações de maneira clara e 

coerente, confirmando aquelas prestadas em sede policial, tendo como 

resultado a aplicação da jurisprudência pátria pacífica em conferir à 

palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla 

valoração, permitindo-se que embase a presente condenação nos crimes 

de ameaças quando se coadunam com os demais elementos de 

convicção, como é caso dos autos em epígrafe, ipsis litteris:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGOS 

129, § 9º E 147 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RELEVANTE A PALAVRA DA VÍTIMA – 

CORROBORADA COM OUTROS MEIOS DE PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É cediço que a palavra da vítima constitui uma prova de grande relevância 

em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e 

segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação. 

(Ap 97924/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO 

DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE 

AMEAÇA – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA 

DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA 

COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS 

DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – VÍTIMA AMEDRONTADA COM AS 

AMEAÇAS PROFERIDAS – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA 

CONTINUIDADE DELITIVA – ARGUMENTO DE QUE OS DELITOS FORAM 

COMETIDOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR E QUE SÃO 

CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO 

SUBSTANCIAL DE TEMPO ENTRE OS ILÍCITOS – CRIMES DE ESPÉCIES 

DISTINTAS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS – MANUTENÇÃO 

DA SENTENÇA – 3. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 1. É inviável a absolvição do recorrente sob o fundamento da atipicidade 

de sua conduta em razão da ausência de dolo, mormente porque o delito 

de ameaça, só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de 

ausência do elemento subjetivo do tipo. Além disso, restou sobejamente 

demonstrado nestes autos que o recorrente proferiu ameaças à vítima de 

ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de 

concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do 

tipo exigido para ensejar o juízo condenatório, devendo ser registrado, 

ainda, que em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm 

preponderante valor probatório.

2. Revela-se incabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

delitos de lesão corporal e ameaça, pois se tratam de crimes cometidos em 

condições diversas, eis que transcorrido decurso de tempo substancial 

entre as práticas delitivas, e por serem de espécies distintas, tutelando 

bens jurídicos diversos. (Ap 89776/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 

24/02/2017). Grifos nossos.

Dessa forma, a materialidade dos crimes de ameaças estão provadas 

mediante: Boletim de Ocorrência n. 2014.303329 (fls. 10), Termo de 

Representação Criminal (fls. 11) Termo de Declarações (fls. 12/14, 41/42 e 

74/75), Pedido de Providências Protetivas (fls. 17/18), Termo de 

Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (fls. 45/47), Relatório 

Conclusivo (fls. 54/57) e Decisão de Medida Protetiva (fls. 60/61), 

declaração da testemunha ELIAS MARTINS TELES e a oitiva da vítima 

(declarações em áudio/vídeo (DVD), fls. 145/148). A autoria dos crimes de 

ameaças são certas e recaem sobre as condutas dolosas do réu.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos dos 

crimes de ameaças, artigo 147, caput, todos do Código Penal, 

consistentes em Fato Típico (conduta dolosa tendo como nexo causal um 

resultado naturalístico tipificado), Antijuricidade (ilicitude) e Culpabilidade 

(sujeito em plena capacidade de discernimento e compreensão da ilicitude 

praticada quando exigível conduta diversa).

A Defesa pleiteou em suas teses a absolvição do réu por todos os fatos a 

ele imputados, por não existir prova suficiente para a condenação, 

conforme o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como 

a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e da isenção 

da multa em caso de eventual condenação, fls. 157/162, teses da 

absolvição e da isenção da multa não condizem com os elementos 

probatórios colhidos e contraditados na fase instrutória concernente ao 

crime em epígrafe.

Compulsando os autos verificam-se os sinais indicativos de condenação 

consistentes na agravante esculpida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, in 

fine, do Código Penal, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei n. 

11.340/2006, bem como a continuidade delitiva (artigo 71, caput, do 

Diploma Penal).

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, defiro o pedido de gratuidade da justiça concernente 

as custas judiciais, indefiro o pedido de isenção de multa, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia, e CONDENO o réu MÁRCIO ROGÉRIO 

MENEGATI, filho de Pedro Menegati e Zulmira Grith Menegati, com fulcro no 

artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, 

na forma do artigo 7º, inciso II, da Lei n. 11.340/2006, em continuidade 

delitiva (artigo 71, caput, do Diploma Penal).

Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo a 

lhe dosar as penas.

 III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, CP)

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção.

No que tange a segunda fase, presente a agravante do artigo 61, inciso II, 

alínea “f”, in fine, do Diploma Penal, aumento a pena na fração de 5 (cinco) 

dias. Assim, fixo a pena provisória em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de 

detenção.

 Por fim, na terceira fase por não existir majorante ou minorante torno a 

pena provisória em definitiva, correspondendo a 1 (um) mês e 5 (cinco) 

dias de detenção.

 III.II – DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, CAPUT, CP)

Configura legalmente a continuidade delitiva, conhecida como crime 

continuado, segundo o artigo 71, caput, do Diploma Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto a dois terços”. Grifos nossos.

Dessa forma, por serem dois crimes de ameaças (artigo 147, caput, c/c 

artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, na forma do artigo 7º, 

inciso II, da Lei n. 11.340/2006) praticados nas mesmas condições de 

tempo lugar, maneira de execução a pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias 

de detenção será aumentada em 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) mês e 

11 (onze) dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto, conforme o 

artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3°, do Código Penal.

No presente caso não será convertida a pena privativa de liberdade por 

restritiva de direito em razão da violência perpetuada pelo réu, 

comungando desse posicionamento vem o Superior Tribunal de Justiça, 

ipsis litteris:

 “incabível, na hipótese, a substituição da pena de privativa de liberdade 
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por restritivas de direitos, tendo em vista que o Paciente não preenche o 

requisito no art. 44, I, do CP, pois, não obstante a pena imposta tenha sido 

inferior a 4 (quatro) anos, trata-se de delito cometido com violência contra 

a vítima, o que impossibilita a pretendida substituição”. (STJ, HC 

192417/MS, j. 06/12/2011, rel. Min. Laurita Vaz, Dje 19.12.2011). Grifos 

nossos.

Ressalto que deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos 

moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da 

ausência de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não 

afasta a busca de indenização no juízo cível.

Compulsando os autos verifico que o réu foi intimado da Audiência de 

Instrução e Julgamento, fls. 133. Entretanto, como não compareceu foi 

decretado sua revelia, fls. 145. Assim, determino que o réu revel seja 

intimado desta sentença mediante edital, nos moldes do artigo 392 do 

Código de Processo Penal.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;

2. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

3. Expeçam-se ofícios 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, conforme o 

artigo 21, caput, da Lei n. 11.340/2006.

Custas judiciais, conforme o artigo 98, §1º, inciso I, do Código de 

Processual Civil.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 27 de junho de 2018.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 412638 Nr: 18126-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON INACIO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 10.274

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

DENILSON INÁCIO MOREIRA, vulgo “MAGUILA”, filho de Deusdedit dos 

Santos Moreira e Madalena Inácio Floriano, com fulcro no artigo 129, §9º, 

este com incidência da atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos 

do Código Penal, em concurso material (artigo 69, caput, do Diploma Penal) 

com o artigo 147, caput, este com incidência do artigo 61, inciso II, alínea 

“f”, ambos do Código Penal, na forma do artigo 7º, incisos I e II, da Lei n. 

11.340/2006. Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, do Código 

Penal, passo a lhe dosar as penas.(...)– DO CONCURSO MATERIAL. 

Configura legalmente concurso material, nos moldes do artigo 69 do 

Diploma Penal:“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, 

pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente 

as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de 

aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se 

primeiro aquela”. Grifos nossos.Dessa forma, o réu cumprirá pelos crimes 

de lesão corporal (artigo 129, §9º, do Código Penal) a pena de 3 (três) 

meses de detenção, e pelo crime de ameaça (artigo 147, caput, do Diploma 

Penal) a quantia de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, que 

cumuladas totalizam 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção a 

serem cumpridos em regime aberto, conforme o artigo 33, §2º, alínea “c”, e 

artigo 33, §3º, ambos do Diploma Penal.No presente caso não será 

convertida a pena privativa de liberdade por restritiva de direito em razão 

da violência perpetuada pelo réu, (...)“Súmula 588 do STJ: A prática de 

crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave 

ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”. Grifos nossos.Ressalto 

que deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do 

artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência 

de elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 345901 Nr: 12538-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela da Silva Ribeiro - 

OAB:10.242

 Processo nº 12538-39.2014.811.0002

Autor: Justiça Pública

Réu: Lúcio José da Silva

SENTENÇA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra LÚCIO JOSÉ DA SILVA, 

já qualificado nos autos, tendo-lhe sido imputadas as condutas tipificadas 

no artigo 217-A, caput, do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei 

11.340/2006

Diz a denúncia que no dia 08 de março de 2014, no Água Vermelha, em 

Várzea Grande, o denunciado LÚCIO JOSÉ DA SILVA praticou atos 

libidinosos diversos de conjunção carnal com sua sobrinha, a vítima 

MARIA CLARA MARTINS DA SILVA, de apenas 06 anos de idade.

Certidão de nascimento da vítima juntada à folha 20.

A denúncia foi recebida em 13 de fevereiro de 2015 (fls. 78).

O réu foi devidamente citado e apresentou Defesa Preliminar às folhas 

87/91.

O feito foi declino para esta Vara Especializada em 09/10/2015 (folha 

138).

Na audiência realizada em 04/05/2017 foram ouvidas as testemunhas 

Kessia Kely da Silva Amaral, Emilia Auxiliadora de Campos Silva, Luis 

Augusto da Silva, Fabio Fernando da Silva e Valdevina de Campos da 

Silva (folhas 165/171).

Por sua vez, na audiência realizada em 22/01/2018 foi ouvida a vítima, a 

testemunha Edilaine Cristina Martins e interrogado o réu (folhas 189/193.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da 

denúncia e condenação do réu às penas do artigo 217-A, caput, c/c art. 

226, II, c/c art. 61, inciso II, f, todos do Código Penal, na forma dos arts. 5º 

e 7º da Lei 11.340/2006 (fls. 194/201).

A Defesa do Réu requereu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do 

Código de Processo Penal (fls. 203/207).

 RELATADOS, FUNDAMENTO E DECIDO.

A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 

Federal e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

Para efeitos da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e 

familiar contra mulher, qualquer ação ou omissão, tendo como 

consequência a morte, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial da vítima. No caso em tela, o acusado tio da vítima e 

morava na casa do genitor da vítima, onde ela passava os finais de 

semana, o que firma a competência desta vara para o julgamento destes 

autos.

Ao Réu é imputada a prática da conduta descrita artigos 217-A do Código 

Penal:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos:

 Pena - reclusão, de 08 (oito) a 15 (quinze) anos. ”

Como se pode observar do art. 217-A do CP, o delito chamado “estupro de 

vulnerável” consiste na prática de qualquer ato sexual envolvendo o 

menor de 14 (quatorze) anos de idade, seja ele a conjunção carnal ou 

outro ato libidinoso.

Há que se observar que o referido dispositivo legal sequer faz menção à 

“presunção de violência ou de grave ameaça” como elemento normativo 

do tipo, mas exige apenas que o agente tenha conhecimento de que a 

vítima é menor de 14 anos de idade e mantenha com ela conjunção carnal 

ou qualquer outro ato libidinoso.

Frise-se a lei considera que a conduta sexual ou libidinosa praticada com 

indivíduos menores de 14 (quatorze) anos é um ato eivado de violência, 

que precisa ser reprimida de forma mais severa, já que estes ainda não 

possuem capacidade de entender o caráter lascivo do fato e/ou suas 
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possíveis consequências, para, de forma livre e consciente, anuir.

 É que durante esta fase da vida o ser humano ainda se encontra em 

processo de formação biológica, psicológica e moral, razão pela qual a lei 

protege de forma plena sua integridade, liberdade e dignidade sexual.

Dessa forma, se alguém mantém relação sexual ou pratica qualquer ato 

libidinoso com alguém nesta fase da vida, o bem jurídico penalmente 

protegido é considerado indisponível, tornando este ato passível de 

reprimenda penal.

 EMENDATIO LIBELLI

A despeito de na denúncia o Parquet ter imputado ao acusado apenas o 

delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, após detida análise de 

tudo que nos autos consta, observo que o acusado é tio da vítima e os 

fatos ocorreram no âmbito doméstico.

A causa de aumento de pena do artigo 226, inciso II, prevê que:

“Art. 226. A pena é aumentada:

...

II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, 

irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da 

vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela; ”

No caso versando, sendo a vítima sobrinha do acusado não há dúvidas de 

que deve incidir o aumento de pena.

Sobre o assunto esclarece Cezar Roberto Bitencourt:

Embora tal circunstância não tenha sido capitulada na denúncia, foi 

narrada na peça acusatória.

Portanto, o caso em apreço é um exemplo típico de equívoco que deve ser 

corrigido pelo Magistrado, a exemplo do que estabelece o art. 383 do 

Código de Processo Penal.

Ao abordar o tema in comento Andrey Borges de Mendonça, 

oportunamente, leciona que o Julgador, no momento da prolação da 

sentença, deve nortear-se pelo princípio da correlação entre a 

condenação e a sentença, ou seja, caso seja necessário, ao Juiz cabe 

modificar a capitulação contida na denúncia, ainda que o preceito penal 

correto comine ao acusado pena mais severa, adequando a eventual 

punição aos fatos descritos na acusação.

Eis o que expõe o mencionado autor a respeito do tema, já após a 

alteração trazida pela Lei n.º 11.719/2008:

A reforma alterou a redação do antigo caput do art. 383, apenas para 

melhor compreensão do instituto, apartando-a, de maneira clara, da 

mutatio libelli, tratada no art. 384. Ambos os institutos devem ser 

analisados sob a ótica do princípio da correlação entre a acusação e a 

sentença. O referido princípio determina que o juiz deve guardar plena 

consonância com o fato descrito na denúncia ou na queixa, não podendo 

dele se afastar. Assim sendo, a imputação descrita na denúncia (leia-se, 

os fatos narrados na denúncia) delimitará a área em que deve incidir a 

prestação jurisdicional. Da mesma forma, o acusado se defende dos fatos 

narrados na denúncia ou na queixa. Por fim, é de conhecimento comum 

que o juiz conhece o direito (iura novit cura), podendo aplicá-lo ao fato 

trazido a julgamento. Partindo-se destas premissas, entende-se a 

emendatio libelli como mera correção na classificação jurídica da 

acusação. (Nova reforma do Código de Processo Penal – comentada 

artigo por artigo – São Paulo: Método, 2008 - p. 227)

 Feita esta breve, porém, necessária digressão, passo a julgar o 

denunciado em face do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, c/c 

art. 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que, conforme supra relatado, 

o acusado é tio da vítima.

DA MATERIALIDADE

Analisando atentamente os autos, verifico que o laudo Pericial não 

encontrou vestígios de violência sexual (folhas 49/52).

No entanto, dos relatos da vítima extrai-se que o réu praticou atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em manda-la tirar a 

roupa e passar a mão em suas nádegas. É certo, portanto, que tais atos 

não deixam vestígios.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial quanto à 

dispensabilidade do laudo positivo de exame pericial em crimes de estupro 

que envolvem atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no 

caso versando. Vejamos:

 APELAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1) PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À 

OCORRÊNCIA DO CRIME – LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA 

VESTÍGIOS OU SINAIS DE ATOS LIBIDINOSOS – IRRELEVÂNCIA – 

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DE 

TESTEMUNHAS - CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE – 

CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) READEQUAÇÃO DA PENA – PENA BASE 

EXARCEBADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS COM 

EXCEÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMPROVADAMENTE 

GRAVES, ATRAVÉS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO – 3) ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA 

REPRIMENDA – DESCABIMENTO – ART. 33, §1º, “b”, do CP - REGIME 

FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO APENAS PARA 

READEQUAR A PENA. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O 

PARECER.

 1 - A prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pode ser 

verificada independentemente da existência ou não de laudo pericial, pois, 

muitas vezes o delito não deixa vestígios, circunstância que, por si só, não 

desnatura a ocorrência do crime, fato que conduz a que a comprovação 

da prática delituosa se faça por outros meios.

 2 - A pena-base deve se aproximar do mínimo legal, se a maioria das 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, se mostram 

favoráveis ao réu, restando negativada apenas a das consequências do 

crime, eis que, comprovado ter, a vítima, sofrido graves transtornos 

comportamentais depois do abuso sexual sofrido.

3 - Embora possível o estabelecimento, em princípio, do regime semiaberto 

(art. 33, §1º, “b”, do CP), mas, tendo em vista a consequências 

gravíssimas do crime, à luz do que dispõe o §3º da art. 33, do CP, 

mantem-se o regime fechado para o cumprimento da pena. (Ap 

138071/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 25/05/2015)

Ressalto que o ato libidinoso é qualquer ato carnal movido pela 

concupiscência sexual, capaz de produzir a excitação e o prazer sexual. 

Assim, no caso dos autos restou comprovada a materialidade delitiva, por 

meio do depoimento da vítima e das testemunhas.

DA AUTORIA

A autoria dos crimes é certa e recai na pessoa do acusado.

Em sede policial, a vítima MARIA CLARA MARTINS DA SILVA relatou: (...) 

que realmente seu tio LÚCIO, irmão do seu pai, abusou sexualmente da 

mesma, relatando que a avó estava dormindo no quarto dela e Sofia 

dormia com ela no mesmo quarto; que a declarante estava na sala 

assistindo televisão esperando seu pai; que LÚCIO chegou e foi para o 

banheiro e chamou a declarante; que dentro do banheiro o tio LÚCIO 

mandou que tirasse a blusa e o short que usava, e quando obedeceu “ele 

começou a passar a mão no meu bumbum e doeu, daí sai correndo e fui 

chamar minha avó, e disse meu tio tá ficando louco não sei o que ele 

bebeu” e falei para ela, daí minha avó levantou rápido e brigou com ele, 

depois meu pai chegou do serviço e falei com ele e meu pai falou “ se 

você mexe com minha filha de novo, se fizer isso de novo você vai ver”, 

que afirma que a porta do banheiro estava apenas encostada e saiu 

correndo para o quarto da avó só de calcinha (...) que foi a primeira vez 

que ele fez isso(...) insiste em dizer que o tio passou a mão em seu 

bumbum por cima da calcinha (...) - sic – fls. 18/19.

Ouvida em Juízo a vítima, MARIA CLARA MARTINS DA SILVA narrou, em 

suma, que estava assistindo televisão, sua vó e sua irmã estava 

dormindo; que o réu estava na rua bebendo; que quando ele foi no 

banheiro a chamou e falou “vem cá” e a vítima foi, não sabia o que era; 

que ele mandou ela tirar a roupa, que ela tirou; que ele foi e mexeu no seu 

bumbum e doeu; que ela saiu correndo e falou para a sua avó; que sua 

avó brigou com ele, brigou muito; que o meu pai dela chegou do trabalho, 

que contou tudo para e ele e ele falou para seu tio que se ele fizesse isso 

de novo ele ia ver; que tinha seis anos; que depois disso ele nunca mais 

fez isso; que não saiu sangue; que ele só apertou; que ela estava sem 

calcinha; que ele passou a mão por trás; que o acusado falou para ela não 

contar para ninguém que ia acabar com ela, que contou para avó, para a 

professora e depois para sua mãe (nossas palavras).

Corroborando com os depoimentos da vítima, constato que sua genitora, a 

testemunha EDILAINE CRISTINA MARTINS narrou com clareza os fatos que 

lhe foram relatados pela vítima. Afirmou que a vítima chegou em casa 

machucada; que foi dar banho na vítima e esta reclamou que estava 

doendo o bumbum e a vagina dela; que a vítima disse que estava assada; 

que o viu o ânus da vítima todo vermelho; que a vítima disse que o 

acusado passou a mão nela; disse que foi apenas uma vez; disse que o 

acusado apertou seu bumbum com a mão; que quando foi fazer o exame 

já não estava vermelho, como no dia dos fatos; que a família paterna da 

vítima não lhe contou nada; que a vítima lhe disse que contou para a avó; 

que a vítima passava finais de semana alternados na casa do pai; que a 

vítima contou primeiro para a professora Kessia; que Kessia ficou 
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desesperada (nossas palavras).

No mesmo sentido, em juízo, a testemunha KESSIA KELY DA SILVA 

AMARAL narrou que sabia o que a Maria Clara lhe contou; que trabalhava 

na escola em que ela estudava; que ela lhe contou que o tio teria levado 

ela para o banheiro, mandado ela tirar a roupa e passado a mão nela, na 

parte de trás do bumbum e teria mexido mais a fundo no bumbum dela; que 

ela ficou receosa de responder se ele teria introduzido o dedo no ânus 

dela; ela só lhe contou uma vez; que contou que ele chegou de mostrar o 

pênis, mas não introduziu; que o pai da declarante namorava com a mãe 

da vítima; que a vítima não queria ficar na casa da avó paterna; que a mãe 

pediu para a declarante conversar porque ela era professora da vítima na 

escola em que trabalha; que foi aí que ela relatou; que sabe que o tio 

morava na casa da avó (nossas palavras).

Verifico que as testemunhas EMILIA AUXILIADORA DE CAMPOS (genitora 

do réu e avó da vítima) e LUIZ AUGUSTO DA SILVA (irmão do réu e pai da 

vítima), com o evidente intuito de proteger o réu, negaram que tomaram 

conhecimento dos fatos ou que presenciaram os fatos narrados na 

denúncia.

Por outro lado, a vítima foi precisa ao que relatou os fatos à sua avó e ao 

seu pai e que estes brigaram com o acusado, tanto na fase policial, quanto 

em juízo.

As testemunhas VADENIVA DE CAMPOS DA SILVA (irmã do acusado) e 

FÁBIO FERNNADO DA SILVA (sobrinho do acusado) afirmaram que 

estavam na casa e não viram nada, portanto, não trouxeram informações 

relevantes aos autos.

O réu, em seu interrogatório, negou a autoria delitiva, mas não soube 

explicar por que razão a vítima inventaria fatos tão graves contra ele. 

Afirmou também que a genitora da vítima não teria motivos para 

incentivá-la a inventar fatos tão graves.

 No mesmo sentido, nenhuma das testemunhas da defesa trouxeram nos 

autos informações que indicassem que a genitora da vítima pudesse 

influenciá-la para mentir sobre fatos tão grave.

Além disso, a testemunha KESSIA KELY DA SILVA AMARAL não tem 

qualquer relação de amizade ou inimizade com o réu e também não teria 

motivos para mentir sobre fatos tão graves.

O entendimento predominante nas cortes brasileiras é no sentido de que a 

palavra da vítima adquire preponderante importância nos crimes contra os 

costumes. Havendo outros elementos convergentes à narrativa e não 

contraditados por outros formadores do conjunto probatório, são 

suficientes para comprová-la. No caso, além dos depoimentos harmônicos 

e coerentes da vítima e das testemunhas, a defesa não trouxe aos autos 

elementos de prova que pudessem desacreditar a versão trazida pela 

vítima.

Em situações análogas, a jurisprudência assim tem se manifestado:

 “CRIMINAL - HC - ESTUPRO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS 

PARA A CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE - 

CONVICÇÃO DO JUIZ CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE 

PROVA - ACÓRDÃO COMBATIDO PROLATADO NO SENTIDO DA 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STF - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - ASSISTÊNCIA INTEGRAL DE 

DEFENSOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ORDEM DENEGADA - ... O juiz 

monocrático consolidou o seu convencimento não apenas no depoimento 

pessoal da vítima, tendo igualmente embasado a sentença nas demais 

provas produzidas nos autos que demonstram a materialidade e apontam 

a autoria do delito. III. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, 

especialmente quando corroboradas por outros elementos de convicção, 

tem grande validade como prova, porque, na maior parte dos casos, 

esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e 

sequer deixam vestígios...” (STJ - HC 200601120327 - (59746 RJ) - 5ª 

Turma - Rel. Min. Gilson Dipp).

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. LAUDO 

PERICIAL QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS. 

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AMPARADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, 

CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. IDONEIDADE. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. 

Embora o laudo pericial não se afigure útil para a comprovação da prática 

de crimes sexuais, a palavra da vítima (crucial em crimes dessa natureza), 

corroborada por provas testemunhais idôneas e harmônicas, autorizam a 

condenação, ainda mais porque o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, 

podendo se utilizar, para formar a sua convicção, de outros elementos 

colhidos durante a instrução criminal. 2. A análise de prova no âmbito do 

habeas corpus, só é possível quando absolutamente extreme de dúvidas 

e inequívoca. Nesse contexto, por se tratar a espécie de matéria de prova 

duvidosa e controvertida, é absolutamente inviável a sua apreciação na 

via estreita do remédio heróico". (STJ, 5ª Turma, rel. Ministra Laurita Vaz, 

HC 34903/DF)

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE 

SEXUAL - ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA PERPETRADO CONTRA 

A ENTEADA - CONDENAÇÃO - 1. INCONFORMISMO DA DEFESA - 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA 

- IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - 

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ESCORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS 

PROBANTES CONTIDOS NOS AUTOS, EM ESPECIAL, PELOS 

DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS - ÉDITO CONDENATÓRIO 

MANTIDO - 2. CRIME COMETIDO POR PADRASTO - INCIDÊNCIA DA 

AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, “F”, E DA CAUSA DE AUMENTO 

PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - BIS IN 

IDEM CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE, DE OFÍCIO - 3. 

APELO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA. 1. Nos crimes 

de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da 

vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais 

provas contidas nos autos. 2. Incabível a cumulação da agravante do art. 

61, inciso II, alínea “f”, e da majorante do art. 226, inciso II, ambos do 

Código Penal, por configurar bis in idem, uma vez que ambas tem o mesmo 

objeto: a punição do delito praticado no âmbito doméstico. Readequação 

da pena de ofício.(Ap 106381/2009, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/02/2010, Publicado no DJE 

25/02/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, C/C 

ART. 226, INCISO II, C/C ART. 71 (POR QUATRO VEZES), TODOS DO 

CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA 

EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – COMPROVAÇÃO DE UM 

ÚNICO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO 

DOS AUTOS QUE PERMITE CONCLUIR QUE O APELANTE PRATICOU 

QUATRO SITUAÇÕES DE ABUSOS SEXUAIS CONTRA A VÍTIMA EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – 

PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO PERMITEM A 

EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA NOS MOLDES ESTABELECIDO NA 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO 

PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – NÃO 

COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE EXERÇA AUTORIDADE EM 

RELAÇÃO À VÍTIMA – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE 

PADRASTO-ENTEADA COMPROVADO– APELO PARCIALMENTEPROVIDO. 

O conteúdo do caderno processual reflete que a prova produzida se 

mostra apta e suficiente para a edição de veredicto de inculpação contra o 

apelante, não havendo que se falar em exclusão da continuidade delitiva, 

pois inexistem dúvidas quanto à quantidade dos abusos sexuais 

perpetrados contra a enteada, sendo certo que o apelante agiu dentro de 

um mesmo contexto temporal e fático, durante quase 1 ano, em quatro 

ocasiões distintas, constrangendo a vítima em situação de vulnerabilidade 

à prática de atos libidinosos e à própria conjunção carnal. Pelo princípio do 

livre convencimento, compete ao Juiz da causa determinar o quantum a 

ser majorado em relação às circunstâncias judiciais apontadas, de acordo 

com a particularidade do caso analisado, de modo a alcançar uma pena 

individualizada, justa e apta à repreensão e prevenção do crime. Esta 

conclusão há que ser devida e necessariamente motivada em fatos 

concretos que justifiquem o maior rigor, o que não aconteceu in casu, 

onde foram utilizados fatores genéricos, sem a indicação em quase 

totalidade das circunstâncias judiciais analisadas negativamente, de 

quaisquer elementos de concretude a embasar o raciocínio, de modo que 

a readequação da pena-base é medida que se impõe. É desprovido de 

qualquer razão o pedido de exclusão da causa de aumento descrita no 

artigo 226, inciso II, do Código Penal, sob os argumentos de não estar 

demonstrado que o apelante exerça autoridade em relação à vítima, uma 

vez que está exaustivamente comprovado nos autos, que era padrasto da 

vítima, circunstância que por si só implica na incidência da referida causa 

de aumento. O Réu nega a prática do crime. Porém, a vítima afirmou, 

veementemente, ter sido abusada sexualmente por EDIVALDO, por 

diversas vezes. (TJ/MT - Apelação Criminal nº 106646/2013, Rel. Des. 

PEDRO SAKAMOTO, j. 20-08-2014)

Analisando a mídia contendo as declarações de MARIA CLARA verifico 

que é uma menina esperta, comunicativa e que não hesitou em confirmar 

em juízo o que declarou em sede policial.
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A ação do Réu consistiu em constranger a vítima à prática de atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em passar a mão em 

seu bumbum. Restou provado o aspecto objetivo da materialidade dos 

fatos delituosos narrados na denúncia, conforme boletim de ocorrência e 

depoimentos da vítima e das testemunhas e demais elementos dos autos

Também não há dúvida no que diz respeito ao aspecto subjetivo do delito, 

restando comprovado que o Réu, de maneira livre e consciente, com o 

intuito único de satisfazer seu desejo sexual, aproveitando-se da 

ingenuidade e inexperiência da vítima, submeteu sua sobrinha MARIA 

CLARA a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Assim, provadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de 

vulnerável, descabe cogitar-se em absolvição, ainda mais quando a 

palavra da ofendida é segura e condizente com as demais provas 

produzidas nos autos.

 Frise-se, por fim, que a prática de crimes sexuais contra a mulher, mesmo 

que ainda em formação, avilta não apenas a vítima ou a norma penal deste 

País, mas também convenções internacionais ratificadas pelo Brasil e 

recepcionadas pela Constituição Federal/88 como a Convenção Sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher e a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará).

 Por fim, considerando que o crime foi praticado pelo tio com abuso de 

autoridade e prevalecendo-se das relações domésticas, entendo que 

incide na hipótese a agravante do artigo 61, inciso II, f, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, nas penas 

do artigo 217-A, caput, c/c art. 226, II, c/c art. 61, inciso II, f, todos do 

Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006, LÚCIO JOSÉ 

DA SILVA, brasileiro, filho de Joaquim Euzebio da Silva e Emilia Auxiliadora 

de Campos Silva, nascido aos 20/09/82, natural de Cuiabá/MT.

Passo à dosimetria das penas:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP verifico que o Réu é 

primário e possui não possui maus antecedentes. As consequências do 

delito perduram por toda a vida da vítima, que terá que conviver 

eternamente com a lembrança da violência sofrida e o trauma por ela 

acarretado. A vítima em nada contribuiu para o cometimento do ilícito. São 

as razões pelas quais fixo-lhe a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Considerando que a vítima era enteada do Réu, em razão da determinação 

contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe a pena em 1/6, resultando em 09 

(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Encontrando-se a vítima na hipótese do art. 226, II, do CP, sujeita-se o Réu 

à exasperação da pena da metade, passando a sua pena a ser 14 

(quatorze) anos de reclusão. Diante da ausência de qualquer outra causa 

modificadora, torno-a definitiva, devendo ser cumprida em regime 

inicialmente fechado (CP, art. 33, § 2º, a e § 3º c/c art. 2º, § 1º, da Lei nº 

8.072/90).

O réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal, não existe nos 

autos motivos que autorizem a decretação da prisão preventiva do réu 

LUCIO JOSÉ DA SILVA, motivo pelo qual lhe concedo o direito de recorrer 

em liberdade.

1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos 

culpados;

 2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;

 3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;

5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 21, da 

Lei nº 11.340/06);

Fixo o valor de indenização mínimo para vítima em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

 Várzea Grande/MT, 25 de abril de 2018.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 434017 Nr: 3452-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:14881, 

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERNING - OAB:17620/E

 Processo nº 3452-73.2016.811.0002

Autor: Justiça Pública

Réu: Josué Paes de Barros

SENTENÇA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra JOSUÉ PAES DE 

BARROS, já qualificado nos autos, tendo-lhe sido imputadas as condutas 

tipificadas no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, 

caput, c/c art. 61, inciso II, f, todos do Código Penal, na forma dos arts. 5º 

e 7º da Lei 11.340/2006

Diz a denúncia que em datas não especificadas, entre ano de 2008 e 

junho de 2015, no Bairro São Mateus, em Várzea Grande, o denunciado 

JOSUÉ PAES DE BARROS praticou atos libidinosos diversos de conjunção 

carnal com sua enteada, a vítima EDUARDA FERNANDA CORREA 

GUARIM, sobre a qual exercia a autoridade de padrasto.

Registro Geral da vítima juntado à folha 21.

A denúncia foi recebida em 07 de março de 2016 (fls. 65).

O réu apresentou Defesa Preliminar às folhas 76/87.

Na audiência, realizada em 16/05/17, foram ouvidas a vítima Eduarda 

Fernanda Correia, a testemunha Meire Lucinda Correia e a testemunha 

Maria Lucinda Correa Camarinho (folhas 121/125).

Por sua vez, na audiência realizada em 31/08/17 foi ouvida a testemunha 

de defesa, Alex Oliveira dos Santos e interrogado o réu (folhas 183/188.

As demais testemunhas de defesa foram ouvidas por meio de Carta 

Precatória juntada às folhas 205/206.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela procedência da 

denúncia e condenação do réu às penas do artigo 217-A, caput, c/c art. 

226, II, na forma do art. 71, caput, c/c art. 61, inciso II, f, todos do Código 

Penal, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006 (fls. 192/201).

A Defesa do Réu requereu a absolvição, nos termos do art. 386, III e IV, do 

Código de Processo Penal (fls. 225/239).

 RELATADOS, FUNDAMENTO E DECIDO.

A Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição 

Federal e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

Para efeitos da Lei Maria da Penha, configura violência doméstica e 

familiar contra mulher, qualquer ação ou omissão, tendo como 

consequência a morte, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial da vítima. No caso em tela, o acusado era padrasto da 

vítima e conviviam na mesma casa, o que firma a competência desta vara 

para o julgamento destes autos.

Ao Réu é imputada a prática da conduta descrita artigos 217-A c/c art. 

226, inciso II, ambos do Código Penal:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 

menor de 14 (catorze) anos:

 Pena - reclusão, de 08 (oito) a 15 (quinze) anos. ”

“Art. 226. A pena é aumentada:

...

II – de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, 

irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da 

vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela; ”

Como se pode observar do art. 217-A do CP, o delito chamado “estupro de 

vulnerável” consiste na prática de qualquer ato sexual envolvendo o 

menor de 14 (quatorze) anos de idade, seja ele a conjunção carnal ou 

outro ato libidinoso.

Há que se observar que o referido dispositivo legal sequer faz menção à 

“presunção de violência ou de grave ameaça” como elemento normativo 

do tipo, mas exige apenas que o agente tenha conhecimento de que a 

vítima é menor de 14 anos de idade e mantenha com ela conjunção carnal 

ou qualquer outro ato libidinoso.

Frise-se a lei considera que a conduta sexual ou libidinosa praticada com 

indivíduos menores de 14 (quatorze) anos é um ato eivado de violência, 

que precisa ser reprimida de forma mais severa, já que estes ainda não 

possuem capacidade de entender o caráter lascivo do fato e/ou suas 

possíveis consequências, para, de forma livre e consciente, anuir.

 É que durante esta fase da vida o ser humano ainda se encontra em 
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processo de formação biológica, psicológica e moral, razão pela qual a lei 

protege de forma plena sua integridade, liberdade e dignidade sexual.

Dessa forma, se alguém mantém relação sexual ou pratica qualquer ato 

libidinoso com alguém nesta fase da vida, o bem jurídico penalmente 

protegido é considerado indisponível, tornando este ato passível de 

reprimenda penal.

 DA MATERIALIDADE

A materialidade do delito encontra-se comprovada no laudo pericial de 

folhas 40/44, que concluiu pela existência objetiva de vestígio de atos 

libidinosos (rupturas incompletas cicatrizadas) e no item V - Discussão 

afirma que:

“ A presença de rupturas himenais incompletas guarda nexo com o 

histórico de penetração do dedo do agressor na vagina da vítima (ato 

libidinoso); porém não há vestígios de conjunção carnal pois não há 

rupturas himenais completas (compatível com a negação da vítima de 

penetração peniana, tanto por parte do agressor quanto outros parceiros 

de forma consentida”.

Além do exame, verifico que os relatos da vítima e das testemunhas são 

aptos a comprovarem a materialidade do delito de estupro de vulnerável.

Ressalto que o ato libidinoso é qualquer ato carnal movido pela 

concupiscência sexual, capaz de produzir a excitação e o prazer sexual.

 DA AUTORIA

A autoria dos crimes é certa e recai na pessoa do acusado.

Em sede policial, a vítima EDUARDA FERNANDA CORREA GUARIM relatou: 

(...) que afirma ter sido abusada sexualmente por Josué desde que tinha 

08 anos de idade, que ele introduzia o dedo na sua vagina e sempre 

queria “brincar”, e essa brincadeira consistia em deitá-la no chão e 

segurar os pés da declarante com as mãos e abriu suas pernas, e 

colocava uma das pernas dele entre as pernas da mesma, com o pé na 

vagina da declarante ficava mexendo, manipulando com os pés sua 

genitália (...) que tinha 10 anos de idade quando Josué passou a mão em 

sua vagina e introduziu o dedo por baixo da calcinha e doía, mas nunca 

sangrou, e então ele passava a passar as mãos em seus seios; que na 

primeira vez que ele passou a mão em sua vagina, percebeu que a 

brincadeira dele não era inocente, viu que estava errado (...) afirma ter 

dormido em seu quarto mas não tem chaves, e, na manhã seguinte 

acordou sem calcinha (...) - sic – fls. 22/23.

Ouvida em Juízo a vítima, EDUARDA FERNANDA CORREA GUARIM, em 

suma, que Ele a molestava com os dedos e o pé; passava na vagina e no 

ânus; que não introduziu o pênis; que tinha oito anos e foi até os quatorze; 

que não contou antes por medo, foram várias vezes, mais de dez; que ele 

fazia quando sua mãe não estava em casa; que contou para sua mãe e 

ela o denunciou; que tomou coragem de falar para sua mãe quando o 

acusado saiu da cadeia; que ele ficava ameaçando sua mãe; que a 

ameaçava, que lhe dava dinheiro; que confessou na frente da minha mãe; 

que ele confessou para minha tia e meu tio (nossas palavras).

Corroborando com os depoimentos da vítima, constato que sua genitora, a 

testemunha MEIRE LUCINDA CORREA narrou com clareza os fatos que lhe 

foram relatados pela vítima: Afirmou que o acusado foi preso pela Maria da 

Penha, por ter lhe ameaçado de morte e quando ele foi solto, ele estava 

querendo reatar; que ela estava pensado na possibilidade de perdoa-lo; 

que a vítima entrou em desespero, falou que se ele fosse voltar, ela não 

ficaria na casa com ele; que ele entrou para conversar com a vítima, que 

ele a maltratava, humilhava; que sempre estava na defesa da vítima; que a 

vítima lhe falou que ele a agrediu sexualmente; que ela falou que começou 

quando ela tinha 8 anos; que ele pegava com o pé mexia na vagina dela, 

ele começou fazendo assim; que depois ela contou que quando tinha 10 

para 11 anos, tive que trabalhar por 30 dias durante o dia e que aí 

começaram mesmo os abusos; ela contou que ele fechava a porta da sala 

e a casa não é murada, na presença do meu filho, ele abusava da minha 

filha com o dedo; que a vítima não mente; que não tem reclamação dela na 

escola; que ela sempre foi tímida, fala pouco; que pelo que a vítima lhe 

falou foi dos 8 anos até os 13 anos, quando tirou o acusado da casa dela; 

que teve uma vez que fiquei no Pronto Socorro com seu filho, o acusado 

voltou para a casa e ficou com minha filha, só os dois, ele ficou com ela; 

que ela falou que acordou sem calcinha e ficou assustada; que nunca 

teve conhecimento; que só quando ele saiu ficou sabendo; que a vítima 

chegou a ter perda de rendimento na escola; que ela prefere dormir com a 

genitora; que a vítima tem dificuldade de tomar banho e se lavar; que o 

acusado confessou para ela, para a Eduarda e pediu perdão; que ele 

também confessou para sua irmã e seu irmão; que para ela falou que 

foram só três vezes que ele molestou ela; que a vítima não namora, não 

anda sozinha na rua(...) (nossas palavras).

No mesmo sentido, em juízo, a testemunha Maria Lucinda Correa 

Camarinho afirmou que o acusado confessou ter praticado abusos 

sexuais com a vítima; que o acusado afirmou que achava que não era 

nada demais mexer com a mão; que o acusado pediu perdão; que ele 

achava que não era tão grave assim (nossas palavras).

O réu, em seu interrogatório, tentou justificar a atribuição dos fatos a ele 

em razão do revanchismo que se deu na separação do casal. No entanto, 

sua versão é isolada e não encontra respaldo nas provas dos autos.

A testemunha de defesa, Alex Oliveira do Santos, apenas falou que 

achava que o réu não praticou as condutas a ele imputadas, mas não 

tinha conhecimento dos fatos.

As demais testemunhas arroladas pela Defesa e ouvidas por meio de 

Carta Precatória sequer conheciam as partes da presente ação, o que 

demonstra possível intenção protelatória da defesa.

O entendimento predominante nas cortes brasileiras é no sentido de que a 

palavra da vítima adquire preponderante importância nos crimes contra os 

costumes. Havendo outros elementos convergentes à narrativa e não 

contraditados por outros formadores do conjunto probatório, são 

suficientes para comprová-la. No caso, além dos depoimentos harmônicos 

e coerentes da vítima, das testemunhas e do laudo pericial que constatou 

vestígios de atos libidinoso diversos da conjunção carnal compatíveis com 

os relatos da vítima, a defesa não trouxe aos autos elementos de prova 

que pudessem desacreditar a versão trazida pela vítima.

Em situações análogas, a jurisprudência assim tem se manifestado:

 “CRIMINAL - HC - ESTUPRO - ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS 

PARA A CONDENAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR PROBANTE - 

CONVICÇÃO DO JUIZ CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE 

PROVA - ACÓRDÃO COMBATIDO PROLATADO NO SENTIDO DA 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STF - CERCEAMENTO DE DEFESA - 

DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA - ASSISTÊNCIA INTEGRAL DE 

DEFENSOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ORDEM DENEGADA - ... O juiz 

monocrático consolidou o seu convencimento não apenas no depoimento 

pessoal da vítima, tendo igualmente embasado a sentença nas demais 

provas produzidas nos autos que demonstram a materialidade e apontam 

a autoria do delito. III. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, 

especialmente quando corroboradas por outros elementos de convicção, 

tem grande validade como prova, porque, na maior parte dos casos, 

esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e 

sequer deixam vestígios...” (STJ - HC 200601120327 - (59746 RJ) - 5ª 

Turma - Rel. Min. Gilson Dipp).

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. LAUDO 

PERICIAL QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS. 

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AMPARADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, 

CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. IDONEIDADE. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. 

Embora o laudo pericial não se afigure útil para a comprovação da prática 

de crimes sexuais, a palavra da vítima (crucial em crimes dessa natureza), 

corroborada por provas testemunhais idôneas e harmônicas, autorizam a 

condenação, ainda mais porque o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, 

podendo se utilizar, para formar a sua convicção, de outros elementos 

colhidos durante a instrução criminal. 2. A análise de prova no âmbito do 

habeas corpus, só é possível quando absolutamente extreme de dúvidas 

e inequívoca. Nesse contexto, por se tratar a espécie de matéria de prova 

duvidosa e controvertida, é absolutamente inviável a sua apreciação na 

via estreita do remédio heróico". (STJ, 5ª Turma, rel. Ministra Laurita Vaz, 

HC 34903/DF)

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE 

SEXUAL - ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA PERPETRADO CONTRA 

A ENTEADA - CONDENAÇÃO - 1. INCONFORMISMO DA DEFESA - 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA 

- IMPROCEDÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS - 

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA ESCORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS 

PROBANTES CONTIDOS NOS AUTOS, EM ESPECIAL, PELOS 

DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS - ÉDITO CONDENATÓRIO 

MANTIDO - 2. CRIME COMETIDO POR PADRASTO - INCIDÊNCIA DA 

AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, “F”, E DA CAUSA DE AUMENTO 

PREVISTA NO ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - BIS IN 

IDEM CONFIGURADO - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE, DE OFÍCIO - 3. 

APELO DESPROVIDO E, DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA. 1. Nos crimes 

de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da 
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vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais 

provas contidas nos autos. 2. Incabível a cumulação da agravante do art. 

61, inciso II, alínea “f”, e da majorante do art. 226, inciso II, ambos do 

Código Penal, por configurar bis in idem, uma vez que ambas tem o mesmo 

objeto: a punição do delito praticado no âmbito doméstico. Readequação 

da pena de ofício.(Ap 106381/2009, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/02/2010, Publicado no DJE 

25/02/2010)

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A, C/C 

ART. 226, INCISO II, C/C ART. 71 (POR QUATRO VEZES), TODOS DO 

CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – PRETENDIDA 

EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – COMPROVAÇÃO DE UM 

ÚNICO DELITO – IMPROCEDÊNCIA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO 

DOS AUTOS QUE PERMITE CONCLUIR QUE O APELANTE PRATICOU 

QUATRO SITUAÇÕES DE ABUSOS SEXUAIS CONTRA A VÍTIMA EM 

SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – 

PERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO PERMITEM A 

EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA NOS MOLDES ESTABELECIDO NA 

SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTIRPAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO 

PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – NÃO 

COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE EXERÇA AUTORIDADE EM 

RELAÇÃO À VÍTIMA – DESCABIMENTO – RELAÇÃO DE 

PADRASTO-ENTEADA COMPROVADO– APELO PARCIALMENTEPROVIDO. 

O conteúdo do caderno processual reflete que a prova produzida se 

mostra apta e suficiente para a edição de veredicto de inculpação contra o 

apelante, não havendo que se falar em exclusão da continuidade delitiva, 

pois inexistem dúvidas quanto à quantidade dos abusos sexuais 

perpetrados contra a enteada, sendo certo que o apelante agiu dentro de 

um mesmo contexto temporal e fático, durante quase 1 ano, em quatro 

ocasiões distintas, constrangendo a vítima em situação de vulnerabilidade 

à prática de atos libidinosos e à própria conjunção carnal. Pelo princípio do 

livre convencimento, compete ao Juiz da causa determinar o quantum a 

ser majorado em relação às circunstâncias judiciais apontadas, de acordo 

com a particularidade do caso analisado, de modo a alcançar uma pena 

individualizada, justa e apta à repreensão e prevenção do crime. Esta 

conclusão há que ser devida e necessariamente motivada em fatos 

concretos que justifiquem o maior rigor, o que não aconteceu in casu, 

onde foram utilizados fatores genéricos, sem a indicação em quase 

totalidade das circunstâncias judiciais analisadas negativamente, de 

quaisquer elementos de concretude a embasar o raciocínio, de modo que 

a readequação da pena-base é medida que se impõe. É desprovido de 

qualquer razão o pedido de exclusão da causa de aumento descrita no 

artigo 226, inciso II, do Código Penal, sob os argumentos de não estar 

demonstrado que o apelante exerça autoridade em relação à vítima, uma 

vez que está exaustivamente comprovado nos autos, que era padrasto da 

vítima, circunstância que por si só implica na incidência da referida causa 

de aumento. O Réu nega a prática do crime. Porém, a vítima afirmou, 

veementemente, ter sido abusada sexualmente por EDIVALDO, por 

diversas vezes. (TJ/MT - Apelação Criminal nº 106646/2013, Rel. Des. 

PEDRO SAKAMOTO, j. 20-08-2014)

Analisando a mídia contendo as declarações de EDUARDA verifico que 

confirmou em juízo o que declarou em sede policial.

A ação do Réu consistiu em constranger a vítima à prática de atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal, consistente em passar as mãos 

nos seios, passar os pés e introduzir os dedos em sua vagina. Restou 

provado o aspecto objetivo da materialidade dos fatos delituosos narrados 

na denúncia, conforme boletim de ocorrência e depoimentos da vítima e 

das testemunhas e laudo pericial.

Também não há dúvida no que diz respeito ao aspecto subjetivo do delito, 

restando comprovado que o Réu, de maneira livre e consciente, com o 

intuito único de satisfazer seu desejo sexual, aproveitando-se da 

ingenuidade e inexperiência da vítima, submeteu sua enteada EDUARDA a 

praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Assim, provadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro de 

vulnerável, descabe cogitar-se em absolvição, ainda mais quando a 

palavra da ofendida é segura e condizente com as demais provas 

produzidas nos autos.

 Embora na denúncia conste que houve uma interrupção nos abusos e 

que em 2008 teria ocorrido um novo fato, verifico que, em juízo, a vítima 

afirmou que os abusos ocorreram dos 05 (cinco) aos 11 (onze) anos de 

idade, por diversas vezes e de maneira continua.

Portanto, constato que não foi confirmada a interrupção dos atos delitivos, 

ao contrário, a vítima afirmou que o acusado só cessou a reiteração 

criminosa quando ela se afastou e parou de frequentar a casa dele.

 Reconheço a continuidade delitiva entre os delitos, pois foram praticados 

em condições de tempo, lugar e maneira de execução típicas de um desejo 

contínuo da prática de crime sexual, com o mesmo modus operandi, não 

havendo interrupção do animus criminoso, fatores estes que permitem 

compreender serem os crimes subsequentes em continuação do primeiro, 

nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal.

Frise-se, por fim, que a prática de crimes sexuais contra a mulher, mesmo 

que ainda em formação, avilta não apenas a vítima ou a norma penal deste 

País, mas também convenções internacionais ratificadas pelo Brasil e 

recepcionadas pela Constituição Federal/88 como a Convenção Sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher e a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará).

 Por fim, considerando que o crime foi praticado pelo padrasto com abuso 

de autoridade e prevalecendo-se das relações domésticas, entendo que 

incide na hipótese a agravante do artigo 61, inciso II, f, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, nas penas 

do artigo 217-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, caput, c/c art. 

61, inciso II, f, todos do Código Penal, na forma dos arts. 5º e 7º da Lei 

11.340/2006, JOSUÉ PAES DE BARROS, brasileiro, filho de Adelino de 

Almeida Barros e Helena Rosa de Moaris, nascido aos 20/12/77, natural de 

Várzea Grande/MT.

Passo à dosimetria das penas:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP verifico que o Réu é 

primário e possui não possui maus antecedentes. As consequências do 

delito perduram por toda a vida da vítima, que terá que conviver 

eternamente com a lembrança da violência sofrida e o trauma por ela 

acarretado. A vítima em nada contribuiu para o cometimento do ilícito. São 

as razões pelas quais fixo-lhe a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

Considerando que a vítima era enteada do Réu, em razão da determinação 

contida no art. 61, II, alínea f, agravo-lhe a pena em 1/6, resultando em 09 

(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Encontrando-se a vítima na hipótese do art. 226, II, do CP, sujeita-se o Réu 

à exasperação da pena da metade, passando a sua pena a ser 14 

(quatorze) anos de reclusão.

 Estando presente a causa geral de aumento de pena prevista no art. 71 

do CP, por ter sido o crime praticado mais de 10 vezes contra a vítima, em 

continuação delitiva, aumento a pena em 2/3, resultando, pois, em 23 (vinte 

e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Diante da ausência de 

qualquer outra causa modificadora, torno-a definitiva, devendo ser 

cumprida em regime inicialmente fechado (CP, art. 33, § 2º, a e § 3º c/c art. 

2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O réu permaneceu solto durante toda a instrução criminal, não existe nos 

autos motivos que autorizem a decretação da prisão preventiva do réu 

JOSUÉ PAES DE BARROS, motivo pelo qual lhe concedo o direito de 

recorrer em liberdade.

1. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos condenados no rol dos 

culpados;

 2. Expeça-se ofício ao TRE-MT;

 3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito em julgado da sentença 

condenatória irrecorrível aos órgãos de identificação Federal e Estadual;

4. Expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 

denúncia, da sentença e do trânsito em julgado;

5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 21, da 

Lei nº 11.340/06);

Fixo o valor de indenização mínimo para vítima em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

 Várzea Grande/MT, 25 de abril de 2018.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 390574 Nr: 5688-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELIGTON PIERE MENDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 520 de 528



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882, UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:

 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 WELIGTON PIERE MENDES FERREIRA, brasileiro, 

filho de Wilson Ferreira da Silva e Percília de Amorim Mendes, nascido aos 

11/11/86, na cidade de Cuiabá/MT.Passo à dosimetria da pena:Analisando 

as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que não existem nos autos 

elementos 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 definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção, devendo esta ser 

cumprida em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, c e § 3º). 1. Após o trânsito 

em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados;2. 

Expeça-se ofício ao TRE-MT;3. Expeçam-se ofícios comunicando o trânsito 

em julgado da sentença condenatória irrecorrível aos órgãos de 

identificação Federal e Estadual;4. Expeça-se a carta de execução de 

pena instruindo-a com cópia da denúncia, da sentença e do trânsito em 

julgado;5. Intime-se a vítima sobre o conteúdo da presente sentença (art. 

21, da Lei nº 11.340/06);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, 27 de novembro de 2017. 

Eduardo Calmon de Almeida CézarJuiz de Direito

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 543309 Nr: 11437-25.2018.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASDO, NPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDVG-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e com tais fundamentos, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada 

nesta ação.Sem prejuízo, cite-se o réu por mandado (artigo 247, inciso III, 

do CPC) quanto aos termos da presente ação, remetendo-se os autos 

para o CEJUSC desta Comarca a fim de que seja designada audiência de 

conciliação/mediação, em atendimento ao disposto no artigo 334, caput, do 

CPC , bem como à Ordem de Serviço nº 02/2016 do NUPEMEC e Resolução 

nº 125/2010 do CNJ.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 § 8º do artigo 334 do 

CPC.Não havendo comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não haja autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias (artigos 335, inciso I e 

183, ambos do CPC c/c 152, § 2º, do ECA ), com sua intimação na forma 

ali estabelecida, bem como de que, não sendo contestada a ação, será 

considerado revel.Decorrido o prazo de defesa, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, dê-se vista dos autos ao 

órgão do Ministério Público para que requeira o que entender de direito no 

prazo máximo de 10 (dez) dias (artigo 202 do ECA).Tudo cumprido ou 

havendo conciliação, retornem-me os autos conclusos.Processo isento de 

custas e/ou emolumentos (artigo 141, § 2º, do ECA), máxime considerando 

a declaração de fls. 23 e documentos de fls. 27/32.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Várzea Grande, 12 de setembro de 

2018.Carlos José Rondon LuzJuiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007955-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIMIVANIA DE SOUZA - ME (RÉU)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.VÁRZEA GRANDE/MT, 

14/09/2018. EU ANA PAULA GARCIA DE MOURA, QUE DIGITEI

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001095-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX DA COSTA SILVA (REQUERIDO)

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1001095-35.2018.8.11.0002; Valor causa: $3,922.65; Tipo: Cível; Espécie: 

BUSCA E APREENSÃO (181)/[BUSCA E APREENSÃO]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Parte Ré: REQUERIDO: ALEX 

DA COSTA SILVA 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 , 14 de 

setembro de 2018.Eu ANA PAULA GARCIA Gestor(a) Judiciário(a), que 

digitei 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

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385433 Nr: 2303-76.2015.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BISPO MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINAT GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 262,49, totalizando em R$ 

675,89, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296711 Nr: 17062-50.2012.811.0002

 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: MANOEL ALFREDO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A
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 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 130,86, totalizando em R$ 

544,26, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350919 Nr: 16508-47.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAROLDO RIBEIRO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 130,86, totalizando em R$ 

544,26, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 267213 Nr: 8621-17.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUIS DIAS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12.410A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,23, totalizando em R$ 

549,63, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 269553 Nr: 9689-02.2011.811.0002

 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: INAIA CASSIA AMORIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMEI DA SILVA BARROS - 

OAB:11968/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 267,85, totalizando em R$ 

681,258, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293717 Nr: 13717-76.2012.811.0002

 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: ERDE NASCIMENTO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 331,00, totalizando em R$ 

744,40, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314066 Nr: 10303-36.2013.811.0002

 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: EDVILON CASTRO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DIBENS LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANER SANDRO CESAR FRANÇA 

- OAB:19781-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

530,14 e da taxa judiciária no valor de R$ 530,14, totalizando em R$ 

1.060,28, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO 

OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 421256 Nr: 22661-62.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMMY WANDERSON CARRIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S. A . SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINACEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON R. DELLA VALENTINA 

- OAB:MT 20.929-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisiane de Dornelles - 

OAB:17.458 B OAB/SC, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:8.927/SC

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 376,85 e da taxa judiciária no valor de R$ 128,24, totalizando em R$ 

505,09, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 286236 Nr: 5439-86.2012.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA AQUINO NUNES, ADELSON 

MOREIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094/MT, DIEGO OSMAR PIZZATTO - OAB:11094, LUDMILLA 

MARTINS - OAB:21.836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 
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BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:10.030, 

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - OAB:OAB/PB 1853- A, Henrique 

José Parada Simão - OAB:OAB/SP: 221.386

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 130,86, totalizando em R$ 

544,26, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296643 Nr: 16998-40.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - OAB:MT 

11.340-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 491,23 e da taxa judiciária no valor de R$ 491,23, totalizando em R$ 

982,46, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307415 Nr: 3317-66.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO DOS SANTOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 132,80, totalizando em R$ 

546,20, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379970 Nr: 26703-91.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS NUNES 

RAMALHO - OAB:OAB/RJ169.590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 465,72 e da taxa judiciária no valor de R$ 465,72, totalizando em R$ 

931,44, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303676 Nr: 24635-42.2012.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEVERALDO DO VALLE FEITOZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MARCARENAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 130,13, totalizando em R$ 

543,53, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332820 Nr: 1504-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.695 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:266539

 Vistos.

1. Aguarde-se o cumprimento da determinação exerada nos autos em 

apenso Cód. 338605.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395838 Nr: 9037-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO SAMPAIO DE ALCANTARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Compulsando os autos verifico que fora nomeado curador especial ao 

executado citado por edital.

2. Os autos foram remetidos ao Ilustre Defensor Público que apresentou 

defesa, conforme se vê às fls. 83/88.

3. Contudo, em se tratando de Ação de Execução, necessário se faz a 

apresentação dos embargos à execução em ação autônoma, nos termos 

prescritos no art. 914 e seguintes, do CPC.

4. Desta feita, determino o desentranhamento da contestação de fls. 83/88 

e da impugnação de fls. 92/93 e sua consequente entrega às partes, 

mediante recebimento nos autos. Uma vez inertes, arquivem-se os 

documentos em pasta própria junto à secretaria.

5. Em razão do exposto, torno sem efeito as certidões de fls. 91 e 94.

6. Remetam-se os autos à Defensoria Pública para que adeque o pedido 

aos moldes consignados.

7. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 338605 Nr: 6799-85.2014.811.0002
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA (EM RECUP. 

JUDICIAL)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER LEASING S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:266539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO ZUCCA NETO - 

OAB:154.695 SP

 Vistos.

1. Intime-se o embargado para que no prazo de 5 dias se manifeste 

acerca da petição de fl. 207.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317587 Nr: 13950-39.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS UMBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAI ÂNGULO - 

OAB:19028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A

 8. Posto isto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.9. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º), pagamentos que ficarão suspensos por ser o mesmo 

beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50.10. Expeça-se o alvará para levantamento de eventuais valores 

depositados nos autos na conta informada pelo autor, comunicando a 

parte autora pessoalmente acerca da transferência na conta do seu 

patrono.11. Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.12. P. I. C.13. Às providências.,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320481 Nr: 16882-97.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA BENEDITA DE OLIVEIRA FILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 44. 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 

deferidas em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.45. Por 

conseguinte, REVOGO a liminar concedida nos autos.46. 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.47. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299718 Nr: 20326-75.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MARCELINO CIMADON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte Requerente para impugnar a contestação, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417777 Nr: 20877-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE ALMEIDA CANICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte Requerente para impugnar a contestação, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 324840 Nr: 21226-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVELL AUTO MOLAS - EPP, MARIA JOSE DE 

FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9.708-A

 Certifico que em face da Impugnação aos Embargos ter sido apresentada 

no prazo legal. Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, intimando a parte Embargante para manifestar 

nos autos, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239219 Nr: 636-31.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A, KLEBER RODRIGUES DA 

CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, BANCO 

FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMAO - 

OAB:16284

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerida/Credor, para manifestar-se nos autos 

acerca dos valores depositados pelo Requerente/Devedor, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328465 Nr: 25500-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGREDIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, ATAIDE MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero a intimação efetuada na Certidão de fls. 126, pois o depósito da 

diligência no bairro Centro Sul em Cuiabá colacionado nos autos pelo autor 

em fls. 124/125 e fls. 127/128 está em desconformidade com o endereço 

requerido na petição do autor em fls. 124 para expedição de mandado no 

bairro Centro Sul em Várzea Grande.

Dessa maneira, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Centro Sul em 

Várzea Grande, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste 

Estado no www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 535668 Nr: 7624-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LH DA SILVA NEVES & CIA LTDA - ME, LEANDO 

HENRIQUE DA SILVA NEVES, MIRIAN SYENDRA SIRTOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PEQUENOS 

EMPRESÁRIOS, MICROEMP. E MICROEMP. CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BISNEA CRISTINA SILVA - 

OAB:16208, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10.018/MT

 Certifico que em face da Impugnação aos Embargos ter sido apresentada 

no prazo legal. Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no 

Provimento nº 56/2007/CGJ, intimando a parte Embargante para manifestar 

nos autos, no prazo de 10(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405164 Nr: 14012-11.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI REAL MERCADO LTDA ME, ELIAS ABRÃO 

NASSARDEN JÚNIOR, ELIAS ABRÃO NASSARDEN, CLARICE PEREIRA 

LEITE NASSARDEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reitero as intimações efetuadas nas Certidões de fls. 63 e fls. 71, pois o 

depósito da diligência no bairro Centro em Várzea Grande referente à 

parte REI REAL MERCADO LTDA ME colacionado nos autos pelo autor em 

fls. 61/62 e fls. 73/74 está em desconformidade com o endereço requerido 

na petição do autor em fls. 51/52 para expedição de mandado no bairro 

Mapim em Várzea Grande.

Dessa maneira, intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a 

diligência do Oficial de Justiça corretamente no bairro Mapim em Várzea 

Grande, na conta única eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no 

www.tjmt.jus.br, link emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325716 Nr: 22089-77.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 3D COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA SILVA 

INEZ DE ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A

 Certifico que no movimento "Certidão", de 10/08/2018, que foi 

disponibilizado no DJE nº 10316, de 14/08/2018 e publicado no dia 

15/08/2018, não constou o nome do patrono da parte Requerida, desse 

modo, remeto a nova intimação a apresentar suas contrarrazões em 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 214577 Nr: 9924-71.2008.811.0002

 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: CARLOS ALBERTO FERRO ROMANIN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA FINANCEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO CLAUDIO 

JÁSSNIKER JUNIOR - OAB:21087/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - 

OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, ELLEN LAURA LEITE MUNGO - OAB:10604/MT, 

FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 07/08/2018, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10314, de 10/08/2018 e publicado no dia 

13/08/2018, não constou o nome do novo patrono nomeado pelo requerido 

em fls. de nº 292/293 , desse modo, faço-lhes nova intimação, para que 

se manifestem nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias ,para que se 

manifeste sobre o pedido, importando o seu silêncio em concordância 

tácita quanto aos fatos ali apresentados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 402671 Nr: 12765-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M F FUGLIOTTO ME, ALINE FULIOTTO 

PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor para que, em 05 (cinco) dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça no bairro 23 de Setembro em Várzea Grande, na conta única 

eletrônica do Tribunal de Justiça deste Estado no www.tjmt.jus.br, link 

emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315790 Nr: 12144-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Certifico que em face da contestação ter sido apresentada no prazo legal. 

Impulsiono estes autos, em cumprimento ao disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, intimando a parte Requerente para impugnar a contestação, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 442990 Nr: 8350-32.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTER PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:OAB/MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte Requerente para manifestar-se nos autos acerca 

da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381404 Nr: 27806-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JESUS FERREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:7495/MT

 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE AUTORA, para no prazo 

de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 136,23, totalizando em R$ 

549,63, conforme cálculo de fls., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Irany Oliveira Rodrigues

Técnica Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007010-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO INACIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDIMARA DA SILVA BISPO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007010-02.2017.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: RENATO INACIO DE SOUZA 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. Da análise dos documentos que acompanham a 

inicial, observo que o autor colacionou apenas o instrumento de protesto, 

não demonstrando, dessa maneira, que esgotou os meios para tentativa 

de notificação extrajudicial, por meio de carta registrada com aviso de 

recebimento. 4. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR 

EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do 

devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 

911/69, não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar 

ciência pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu 

endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, 

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015) 

5. Verifico ainda, que o instrumento de procuração colacionados aos 

autos encontra-se vencido, conforme o prazo de validade descrito no 

mesmo, bem como não foram juntadas as guias e o comprovante de 

pagamento das custas processuais e taxa judiciária, requisito necessário 

para análise da inicial. 6. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a irregularidade 

apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único), devendo ainda, 

recolher custas processuais e taxa judiciária, no mesmo prazo assinalado 

acima, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290, do 

CPC. 7. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002225-31.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON ALMEIDA TUMICHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDIMARA DA SILVA BISPO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002225-31.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ALISSON 

ALMEIDA TUMICHA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto 

o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a emenda a inicial. 3. 

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido 

este requisito. 4. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, 

demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro 

lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do 

bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu 

pretenso direito. 6. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. 

Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da 

diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 7. De 

acordo com a redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado 

de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na 

pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que 

efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e 

vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, 

segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe 

será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o 

valor dos honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias 

de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004081-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA BARBOSA ASSIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TAYANE CRISTINA CARDOSO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004081-59.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

DALVA BARBOSA ASSIS Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Primeiramente, recebo a 

emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a 

requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 6. Isto posto, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 
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mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 7. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001081-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIO DE PAULA FILHO (EXECUTADO)

S. P. PECAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001081-85.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: S. P. PECAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA. - ME, 

CLESIO DE PAULA FILHO Vistos. 1. Cuida-se de Execução proposta pelo 

autor em desfavor do devedor, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que 

realizaram um acordo, requerendo sua homologação e suspensão do feito 

até o cumprimento (mov. 10552886). 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 do art. 313, II, do Novel 

Código de Processo Civil. 4. Decorridos os prazos estabelecidos no 

acordo ou eventual manifestação das partes, conclusos para 

deliberações. 5. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 14 de setembro de 

2018. Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005452-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY FARIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005452-92.2017.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: SIDNEY FARIAS DA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A em desfavor 

SIDNEY FARIAS DA SILVA, ambos qualificados nos autos. 2. As partes 

vieram aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua 

homologação e a suspensão dos autos. 3. A parte autora veio aos autos 

informar que o acordo foi descumprido pelos requeridos, motivo pelo qual, 

requer o cumprimento de sentença, nos termos do art. 523 do Código de 

Processo Civil. 4. Breve relato. Decido. 5. Pois bem. Trata-se de acordo 

extrajudicial e como manifestação das partes, deve ser homologado, o que 

faço neste momento. Ato contínuo e em razão da notícia do 

descumprimento do título executivo extrajudicial, o prosseguimento do feito 

dar-se-á de acordo com o cumprimento de sentença, nos termos do art. 

515, inciso III do CPC. 6. Desta forma, intime-se a parte devedora, através 

de seu patrono (CPC, art. 513, § 2º, I), ou, se não for possível, na pessoa 

do próprio devedor, para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo 

de quinze dias, sob pena de ser acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

previstas no art. 523 do CPC. 7. Advirta o devedor de que, transcorrido o 

prazo previsto no art. 523, sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o 

prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, querendo, nos próprios autos, sua impugnação 

(Art. 525). 8. Não havendo o pagamento estabelecido no art. 523, 

retifique-se os registros do feito para “cumprimento de sentença” 

alterando-se os polos da ação, se for o caso, intimando-se o autor para 

que, em 05 (cinco) dias, junte aos autos planilha atual e débito e requeira o 

que for necessário para o deslinde da ação. 9. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de setembro de 2018. Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000535-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES (EXECUTADO)

SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

FATIMA SHYRLIAN ALVES (EXECUTADO)

ANGELICA ANAI ANGULO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000535-30.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: SAO JORGE ULTRAMAQUINAS E FERRAMENTAS 

ELETRICAS LTDA - ME, ALESSANDRO FRANCISCO ALVES, FATIMA 

SHYRLIAN ALVES Vistos. 1. Cuida-se de Execução proposta pelo autor 

em desfavor do devedor, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. 

As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e suspensão do feito até o 

cumprimento, os peticionantes informam ainda que houve descumprimento 

do pagamento dos honorários advocatícios no montante de R$15.000,00 

(quinze mil reais). 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 do art. 313, II, do Novel Código de 

Processo Civil. 4. No que concerne ao prosseguimento do feito com 

relação aos honorários, determino que, em quinze dias, sejam trazidos ao 

processo especificando qual a parcela ou parcelas (seriam em três 

conforme termo do acordo) que não foram cumpridas, explicando se 

houve retificação ou reajuste do valor e quais os parâmetros utilizados. 5. 

Decorridos os prazos estabelecidos no acordo ou eventual manifestação 

das partes, conclusos para deliberações. 6. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de setembro de 2018. Rachel Fernandes Alencastro Martins 

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 527 de 528



Des. Rui Ramos Ribeiro

Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Vice-Presidente

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Corregedora-Geral

Gestora de Diário da Justiça Eletrônico 

Rosmeire de Castilho Ribeiro 

Dúvidas e Sugestões:
(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1033917/9/2018 Página 528 de 528


		2018-09-17T09:30:01-0400
	ROSMEIRE DE CASTILHO RIBEIRO:1393




